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·e Ar 1977, den 26. oktober, afsagde overfredningsnævnet
følgende

kendelse

i sag nr. 2218/74 om fredning af Fuglesødalen i Stenløse kommu-
ne.

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fred-
ningskreds afsagde den 31. december 1973 en kendelse om fred-
ning af en række ejendomme i Veksø og sø~ (Fuglesødalen) i
Stenløse kommune, ialt ca. 355 ha. Kendelsen omfattede 40 eje-
re, og fredningserstatning blev tilkendt 27 ejere med ialt
626.000 kr.

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i henhold til
naturfredningslovens § 25 og er endvidere indanket for overfred-
ningsnævnet af fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiks-
borg og Roskilde amter og 23 ejere, hvoraf de fleste er repræ-
senteret af Fuglesødalens Lodseuerforening.

Fredningsplanudvalget har påstået de i fredningsnævnets
kendelse indeholdte fredningsbestemmelser skærpet således, at
der medta~es forbud mod nedlæ~gelse af eksisterende veje og sti-
er, forbud mod udstykning uden tilladelse fra fredning~nævnet,
forbud mod indretning af planteskoler, forbud mod beplantning
ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning og haver,
forbud mod anden hegning end almindeligt landbrugshegn, forbud
mod henkastning af affald samt en bestemmelse, hvoreft.er opfø-
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relse af ny bebyggelse og ombygninger kun må ske efter fred-
ningsnævnets godkendelse. Fredningsplanudvalget har intet haft
at indvende mod, at der gives ejerne ret til tørvegravning til
eget brug.

•

Fuglesødalens Lodsejerforening har for sine mandanter
(ejerne af ejendommene under lb.nr. l, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14,
17A og B, 19,20,22,23,24,25, LIO, Lfl og 42A og B) principalt
påstået sagen hjemvist til fornyet behandling for fredningsnæv-
net. Det er herved anført, at kendelsen ikke klart angiver "det
endeligt besluttede indhold af fredningsbestemmelserne. Subsi-
diært har foreningen påstået bestemmels~rne tydeliggjort i over-
fredningsnævnets kendelse og i forbindelse hermed ændret således,
at anlæg af stier vil forudsætte rejsning af ny fredningssag.
Endvidere har foreningen nedlagt særskilte påstande vedrørende
enkelte ejendommes forhold, især om at fredningen ikke skal væ-
re til hinder for indvinding af sten, grus, sand eller tørv på
de pågældende ejendomme, samt om forhøjelse af erstatningen til
enkelte ejere som følge af særlige forhold.

Ejerne af følgende ejendomme har principalt påstået ud-
tagelse af fredningen og subsidiært påstået sig tilkendt en væ-
sentligt højere erstatning: Matr.nr. 13 b, Søsum by, Stenløse
sogn (lb.nr. 16), matr.nr. 14 ~ og 14!1., ibd. (lb.nr. 18), matr.
nr. lo l, Veksø by og sogn (lb.nr. 20). Ejeren af matr.nr. l a,
ibd. (lb.nr. 28) har påstået sig tilkendt en højere erstatning.

Ejeren af matr. nr. 9 9.., 9 ~ og 9 ~, Veksø by og sogn
(lb.nr. 34), har påstået kendelsen ændret således, at der til-
lades opført et helårshus inden for det fredede område. Der er
herved henvist til, at den eksisterende beboelse på ejendommen
vil blive påført støjulemper som følge af en vejforlægning.

Ejeren af matr.nr. 9 ~, Veksø by og sogn (lb.nr. 41)
har ønsket tilladelse til at tilplante en del af ejendommen
med nåletræer.

Efter besigtigelse af området og møde med parter og in-
teresserede har overfredningsnævnet besluttet at stadfæste fred-
ningsnævnets kende lse med følgende ændringer:

--""
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Fredningens geografiske udstrækning.

Da formålet med fI"edningen under nærværende sag er at
sikre Fuglesødalen med nærmeste omgivelser, findes det fredede
område at burde indskrænkes mod øst, således at fredningsgræn-
sen forløber som vist på det kort, der hører til overfrednings-
nævnets kendelse.

•

Af fredningen udgår herved følgende arealer:
Ca. 1,18 ha af matr.nr. 13 ~, Søsum by, Stenløse sogn

(lb.nr. 15), hele matr.nr. 13 b, ibd. (lb.nr. 16), ca. 7,11.ha
af matr.nr. 14 .!2., 14 & og 14 l, ibd. (lb.nr. 17A og B), ca.
23,55 ha af matr.nr. 14 .§" ibd. (under lb.nr. 19), hele matr.nr .
lo l, Veksø by og sogn (lb.nr. 20) ,ca. 9,63 ha af matr.nr. 11 a,
ibd. (lb.nr. 21), hele matr.nr. lo~, lo f og lo h, ibd. (lb.nr.
22) samt ca. 14,13 ha af matr.nr. lo ~ og lo~, ibd., og 14 k,
Søsum by, Stenløse sogn (lb.nr. 23), således at af sidstnævnte
ejendom kun ca. 7,1 ha af matr.nr. lo ~ er omfattet af frednin-
gen.

Overfredningsnævnet kan tiltræde afgrænsningen iøvrigt
af det fredede område, hvis grænse mod syd u~gøres af den af
Stenløse kommune accepterede kommende linieføring af landevejen.
Det bemærkes, at fredningen således i overensstemmelse med fred~~
ningsnævnets kendelse omfatter matr.nr. 9 .§.Q og 9 Q, VeksØ by
og sogn (lb.nc. 29 og 30), -uanset at disse arealer ikke er vist
med fredningssignatur på kortet, der hører til fredningsnævnets
kende Ise.

Fredningen omfatter herefter ca. 293 ha..-

Fredningens indhold •

Da overfredningsnævnet har et fyldestgørende grundlag
for at træffe beslutning om fredningens indhold, findes der ik-
ke i det af Fuglesødalens Lodsejerforening anført~ tilstrække-
lig anledning til at hjemvise saeen til fornyet behandling ved
fredningsnævnet.

Overfredningsnævnet Kan tiltræde, at en tydeliggørelse
af de almindelige fredningsbestemmelser er påkræve~. Overfred-
ningsnævnet kan endvidere i det væsentlige tiltræde frednings-
planudv~lgets påstand om en udvidelse af fredningsbestemmelser-
ne, ligesom man kan tiltræde den af et antal ejere ønskede lemT
pelse, at fredningen ikke skal være til hinder for tørvegrav-
ning til eg~t bru~. Under hensyn til frednin~ens formål kan



·.) de nedlagte påstande om lempelse ivørigt af de almindelige fred-
ningsbestemmelser ikke tages til følge.

I den indankede kendelse er det bestemt, at fredningen
ikke skal være til hinder for anlæg af et nærmere beskrevet sti-
system eller for anlæg af mindre parkeringspladser på nærmere
angivne ejendomme. Overfredningsnævnet finder imidlertid, at
der ikke som led i fredningen bør tages stilling til beliggen-
heden af stier og parkeringspladser, men at spør'gsmålet herom
bør overlades til Stenløse kommunes afgørelse, dog således at
parkeringspladsers beliggenhed skal godkendes af fredningsnæv-
net. Anlæg af stier og parkeringspladser vil således ikke nød-
vendiggøre rejsning af ny fredningssag .

•
"'.• Efter overfredningsnævnets beslutninger er de alminde-

lige fredningsbestemmelser således:

U. Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må
ændres, og således at de udelukkende skal kunne benyttes som
hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Dog skal
en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri (men ik-
ke planteskole) væ~e tilladt. Det er navnlig forbudt:

a)at opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kun-
ne drive vedkommende ejendom på ri~elig økonomisk måde som land-
brugsejendom eller frilandsgartneri. Landbrugsbyggeri skal dog
inden påbegynde Isen godkendes af fredningsnævnet med hensyn til
placering og udseende, hvilket også gælder flytning af dvifts-
bygningerne til et landbrug.

b) at anbringe bygninger, boder, skure eller andre ind-
retninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster.
El-master, der er nødvendige for områdets egen forsyning, skal
dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabel·-
føring skal i sådanne tilfælde først undersøges.

c) at ændne det naturlige jordsmon ved afgravning eller
opfyldning, at foretage opfyldning af vandløb og opfyldning el-
ler tørlægning af søer, at beplante arealerne, samt at henkaste
affald.
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Det skal dog være tilladt at grave grus eller tørv til

eget br ug.

~ Genopførelse samt til- og ombygning af eksisterende be-
byggelse (helårs- og sommerhuse) kan finde sted efter frednings-

nævne ts g odke nde Ise.

Udstykning samt hegning må kun ske med fredningsnævnets
tilladelse. Dog kan almindelige landbrugshegn opsættes uden til-
lade Ise.

1..l..:.. Det skal være tilladt fredningsplanudvalget efter nærme-
re aftale med vedkommende e jere at foretage e Iler for anledige
foretaget sådanne reguleringer (tyndinger , rydninger) af træbe-
voksninger , at områdets nuværende udsigtsforhold ikke forringes.

Endvidere skal det være tilladt udvalget efter nærmere
aftale med vedkommende ejere at foretage eller lade foretage så-
danne øvrige landskabsplejeforanstaltninger (f .eks., hugst af
selvsået opvækst, afgræsning, uddybning af sØer og vandløb og
lign. ), som skønnes nødvendige under hensyn til fredningens for-
mål.

,.
• 1

~ Fredningen skal ikke være til hinder for, at der etable-
res stier på det fredede, samt at der med fredningsnævnets til-
ladelse anlægges mindre parker>ingspladser. I tilfælde af så-
danne anlæg kan der finde nødvendig skiltning sted, ligesom ud·-
færdigeIse af ordensreglement oe hegning langs stier og par-
keringspladser kan iværksættes .

Som særlige bestemmelser for enkelte ejendomme gælder:

Matr.nr. 3 ~,4 a, 4 ~, 70 og 71, Søsum by, Stenløse
sogn, ejendommen Pudebjerggård (lb.nr. 3): På den del af ejen-
dommen, der ligger i det fredede område, må ikke opføres bebyg-
gelse overhovedet, heller ikke til landbrugsformål.

.'

Matr.nr. 13 §., Søsum by, Stenløse sogn (lb.nr. 13):
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på matr.nr. 13 a
efter fredningsnævnets godkendelse i hvert enkelt tilfælde op-;-
føres bygninger i en etage, når bygningen er nødvendig for den
på ejendommen indrettede erhvervsvirksomhed (krudtfabrikation),

og såfremt bygningen kan opføres uden opfyldning af terræn. Den-
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ne særtilladelse omfatter ikke opførelse af bygninger til bebo-
else. Fredningen skal heller ikke være til hinder for nødven-
dig indhegning af virksomheden.

Matr.nr. 13 & og 13 ~, Søsum by, Stenløse sogn (lb.nr.
15): Fredningen skal ikke være til hinder for anlæg af en brand-
dam eller for, at mosearealet opdyrkes med grøntsager, således
som det er tilladt af fredningsnævnet under sagens behandling.

Matr.nr. 9~, Veksø by og sogn (lb.nr. 33): Fredningen
skal ikke være til hinder for, at der opføres et beboelseshus
på ejendommen til erstatning for den bebyggelse, der forventes
eksproprieret til forlægning af landevejen på vilkår, at teg-
ninger fore lægges frednings nævnet til g odke nde Ise.

Overfredningsnævnet finder det ikke foreneligt med
fredningens formål, at der - som påstået over for overfrednings-
nævnet - gives særtilladelser til bebyggelse på matr.nr. 9 q,
9 ~ og 9 ~, Veksø by og sogn (lb.nr. 34) eller til tilplantning
af en del af matr.nr. 9 u, ibd. (lb.nr. 41).

Erstatningerne:

Overfredningsnævnet har kunnet tiltræde, at der ikke
ydes erstatning i anledning af fredningen til ejere af mindre
moseparceller, bebyggede mindre villaparceller og bebyggede som-
merhusparceller og heller ikke til ejeren af matr.nr. 12 ~ og
13 a, Søsum by, Stenløse sogn (lb.nr. 13), idet fredningen ikke
findes at påføre disse ejere npget tab.

Overfredningsnævnet har endvidere efter omstændigheder-
ne kunnet tiltræde de ret høje generelle takster, som frednings-
nævnet iøvrigt har lagt til grund for udmålingen af erstatningen
til de enkelte ejere (800 a 1.000 kr. pr. ha omfattet af natur-
fredningslovens sø- og vejbyggelinier og 2.500 kr. pr. ha iøv-
rigt) .

Der er på dette grundlag opnået enighed om erstatningens
større Ise med alle e jere bortse t fra e jerne af 6 ejendomme, for
hvis vedkommende erstatningen er fastsat af taksationskommissio-
nen vedrørende naturfredning ved kendelse af 30. august 1975.

Den samlede erstatning i anledning af fredningen udgør
herefter" 572.500 kc. med renter lo % p.a. fra den 31. december
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19'{3. Alle erstatningsbelØb er udbetalt.

Erstatningen er- efter- reglerne i naturfredningslovens
§ 33 udredet med ~ af staten og ~ af Frederiksborg amtskommune.

H e r e f t e r bestemmes:

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige

fredningskreds afsagte kendelse af 31. december 1973 om fredning
af en række ejendomme i Veksø (Fuglesødalen) stadfæstes med de

af foranstående følgende ændringer og således, at kendelsen 'hvi-
ler på følgende ejendomme (matrikelnumre) eller dele af disse,
jfr. det tiloverfredningsnævnets kendelse hørende kort:

e
,e

Af StenlØse by og sogn: Matr.nr. 5 b og 28 a.

af Veksø by og sogn: Matr.nr. l a, LI c , 9 .!?-' 9 i, 9 k,

9 1, 9 .9., 9 !:,., 9 s 9 !, 9 ~, 9 Y., 9 x, 9 .§E. , 9 ad, 9 ~, 9 af,

9 .§J2., lo .§;, lo E., lo 1, lo ~, lo i , lo k, 11 a, 11 .h, 16 ~, 16 1,
17 a, 17 [, 22 b, 23, LI9 og 50 samt

af Søsum by,
Lt E., 4 d, li ~, 12 Q,

12 ~, 13 .§;, 13 s:.. , 13
70 og 71.

Stenløse sogn: Matr. nr. 2 ~, 3 a 3 ~, 4 .§:,-'
12 E., 12 i, 12 e , 12 f, -12 k, 12 1, 12 .!}"

&, 13 .!s. , 14 .§;, 14 b , lLf d , Iii g, 14 h, 14 i,

Udskriftens rigtighed bekræftes.

/r-yc-~ ~
/2.4'?de ~t-R-t..-l-

. Birthe Andersen.

ic
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REG. NR. Sj05
31!t1_?3

År 1973 den 31. december afsagde Naturfredningsnævnet
for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds sålydende

KENDELSE

F.S. 185/72 Fredning af en række ejen-
domme i Veksø (Fuglesødalen).

~
"'
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Ved skrivelse af ll. juli 1972 har Fredningsplanudval-
get for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter frem-
sat begæring om fredning af ejendommene matr. nr. 28 a,
5 b Stenløse by og sogn, 4 c, 4 d, 3 a, 4 a, 4 e, 70, 71,
3 c, 2 e, 12 d, 12 e, 12 f, 12 k, 12 c, 12 l, 12 b, 12 u,
12 n, 12 t, 13 a, 13 c, 13 d, 13 e, 13 g, 13 k, 13 b, 14 b,
14 g, 14 i, 14 d, 14 h, 14 a, 14 k Søsum by, Stenløse sogn,
9 r, lo g, lo l, 11 a, lo e, lo f, lo h, lo c, lo a, lo k,
lo i, lo d, lo b, 11 h, 22 b, 23, 4 c, l a, 9 l, 9 ap, 9 b,
9 an, 9 al, 9 ae, 9 k, 9 q, 9 s, 9 x, 9 v, 9 t, 9 ad, 9 El.f

9 i, 9 ac, 9 u, 16 a, 49, 17 a, 17 f, 50, 16 d Veksø by og
sogn.

"

Fredningsplanudvalget anfører i sin nævnte skrivelse
følgende begrundelse for fredningsbegæringen:

"I den af fredningsplanudvalget udgivne "Landskabsana-
lyse 1971" er udpeget lo nærmere afgrænsede områder, hvis
landskabelige:, naturvidenskabelige og rekreative indhold på-
kalder sig interesse i relation til naturfredningslovens for-
målsbestemmelse om etablering af større, samlede landskabs-
fredninger (naturparker).

Et af disse områder, "Tunneldalområdet" er benævnt så-
ledes udfra dets opbygning på grundlag af et system af tun-
neldale, der ofte fremtræder markante og landskabsæstetisk
værdifulde. Fuglesødalen mellem Veksø og Stenløse udgør en
af disse dale, og er endnu ret upåvirket af den tiltagende
urbanisering. Imidlertid må det forudses, at en kraftig by-
udvikling i den pågældende egn- og ikke mindst omkring Vek-
sø er forestående."

I en medfølgende redegørelse anfører Fredningsplanud-
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valget:

"Bortset fra matr. nr. 9 ag og del af 9 i Veksø by
og sogn på tilsammen 0,18 ha (overfredningsnmvnets ken-
delse af 28. januar 1954) og to små kirkefredninger i Sten-
løse og Veksø, findes der ingen fredninger i området. Der
findes heller ikke i området arealer med tinglyst frednings-
plan. De nærmeste større fredede arealer ligger ca. 5-10 km
mod nord ved Bostrup og Bureoø, samt ved Jørlunde.

Det af fredningspåstanden omfattede o~råde er i sin
helhed i henhold til lov om by- og lsndzoner beliggende i
landzone. Ved Stenløse og Veksø byer er~~ser arealet direk-
te op til byzonerne. Fredningen er beliggende inden for den
nord-syd gående transportkorridor med tilhørende A-zone, som
egnsplanrådets planlægningsafdeling har skitseret i forslag
til regionplan frem til 1985.

I fredningsplanudvalgets landskabsanalyse er hele om-
rådet prioriteret højt i fredningsmæssig henseende.

Bortset fra nogle ret unge bepJ.antninger (hovedsagelig
bestående af nåletræ) på skrænterne ved Fvglesø, på Spydbak-
ken ved Veksø og syd for Ra~1sbjerg, er området uden større
skovbevoksning.

Selvsået opvækst af forskellige vandelskende løvtræar-
ter ~reder sig i de dele af moserne, som ikke længere benyt-
tes til afgræsning. Moræneplateauerne og de fles~e af tunnel~
dalens skrænter benyttes stadig til land- og/eller gartneri-
brug.

Bebyggelsen i området er spredt og består især af sæd-
vanlige landbrugsbygninger. Skrænterne omkring Fuglesø og
store arealer deromkring er helt ubebyggede, På Spydbakken
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•

nord for Frederikssund-landevejen findes der et mindre an-
tal helårshuse. Der findes kun ganske enkelte fritidshuse
i området. (Ved Egebjerg nord for tunneldalen).

Fredningen omfatter ialt ca. 380 ha. Heraf er ca. 110
ha underkastet allerede gældende fredningsbestemmelser an-
gående byggelinier ved sø og landevej. Begge byggelinier er
på 150 m. Det er landevej nr. 522 (Frederikssund-landevejen),
der giver byggelinie langs landevejen og Fuglesø samt den
største af søerne i mosen nord for Veksø, der giver søbyg-
gelinie.

Fredningspåstanden er sålydende:
§ l

Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke
må ændres, og således, at de udelukkende skal benyttes som
hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Dog
skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri
eller lignende være tilladt. Det er navnlig forbudt:

A) at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens
drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri.

B) at anbringe boder, skure eller andre indretninger,
som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster.
El-master, der er nødvendige for områdets egen for-
syning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet,
men muligheden for kabelføring skal i sådanne til-
fælde først undersøges.

C) at ændre det naturlige jordsmon ved afgravning el-
ler opfyldning, at foretage opfyldning af vandløb
og opfyldning eller tørlægning af søer.

D) at henlægge affald, bortset fra nedbrydeligt affald,

•
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der skal henlægges på dertil indrettede særlige
steder, hvor det ikke kan virke misprydende.

E) at foretage beplantninger udover vedligeholdelse
af eksisterende beplantninger og haver (se dog § 2).

F) Ved nyopførelser af enhver art samt genopførelser
eller ombygninger af eksisterende bygninger skal
tegninger udvisende husenes placering og udseende
forinden godkendes af fredningsnævnet. Normal ved-
ligeholdelse er undtaget fra denne bestemmelse.

G) at foretage udstykning af nogen af de under fred-
ningen værende matrikelnumre uden fredningsnævnets
tilladelse.

H) at nedlægge eksisterende veje og stier, (herunder
i eksisterende beplantninger) uden fredningsnævnets
tilladelse.

Bestemmelserne i § l skal ikke være til hinder for gennem-
førelse af de i § 2-5 (incl.)nævnte foranstaltninger, o~
anlæg.

l' § 2
Det skal være tilladt de påtaleberettigede efter nær-

mere aftale med vedkommende ejere at foretage eller foran-
ledige foretaget sådanne reguleringer (tyndinger~ rydnin-
ger) af træbevoksninger, at områdets nuværende udsigtsfor-
hold ikke forringes.

Endvidere skRl det være tilladt de påtaleberettigede
efter nærmere aftale med vedkommende ejere at foretage el-
ler lade foretage sådanne øvrige landskabsplejeforanstalt-
ninger (f.eks. hugst af selvsået opvækst, afgræsning, ud-
dybning af søer og vandløb o.lign.), som skønnes nødvendi-
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ge under hensyn til fredningens formålsbestemmelse.

§ 3

•

Det skal være offentligheden tilladt at færdes til
fods, på cykel uden hjælpemotor eller til hest på alle ek-
sisterende veje og stier samt på følgende nye stisystemer,
der efter nærmere forhandlinger med vedkommende ejere samt
Stenløse kommune, af de påtRleberettigede kan anlægges el-
ler foranlediget anlagt således:

l) Fra eksisterende tunnel under landevej 522 ved Sten-
løse på matr. nr. 5 b Stenløse by og sogn til matr.
nr. 4 a Søsum by, Stenløse sogn nord om Fuglesø til

bivejen fra Veksø til Søsum.

2) Fra bivejen Veksø-Søsum mod øst over matr. nr. 9 i,
9 q og la Veksø by og sogn langs Veksø moses vand-
løb til den private fællesvej fra Korshøjgård i syd
til Sigersdal i nord.

I
3) Fra det i punkt 2 nævnte stisystem til landevej 522

to steder over matr. nr. 9 i Veksø by og sogn samt
på matr. nr. 1 a Veksø by og sogn tilslutning til
eksisterende markveje.

§ 4
Det skal være tilladt de påtaleberettigede efter nær-

mere forhandling med vedkommende ejere og Stenløse kommune
at anlægge eller foranledige anlagt mindre P-pladser på føl-
gende matr. nr. :

l) 3 a Søsum by, Stenløse sogn
2) 9 i Veksø by og sogn.e 3) l a Veksø by og sogn
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§ 5

Beplantninger og landbrugsarealer skal også uden for
veje og stier være åbne for udøvelse af vintersport, så-
som kælkning og skiløb, for såvidt det kan ske uden skade
for ejendommens drift. Skøjteløb på søer og andre vandarea-
ler skal være tilladt.

,
§ 6

Nødvendig skiltning, udfærdigelse af ordensreglement
og hegning langs veje og stier kan iværksættes af de påta-
leberettigede.

§ 7
Samtlige omkostninger i forbindelse med de i § 2-5

nævnte fnranstaltninger til etablering, drift, vedligehol-
delse, pleje, hegning og skiltning er de enkelte ejere u-
vedkommende.

•

§ 8
Fredningen skal ikke være til hinder for at:
l) en planlagt 400 kV luftledning skærer den vestlige

del af fredningen
2) en planlagt udbygning og forlægning af landevej 522

lidt nordligere end den nuværende trac~ gennemf~res
samt at

3) Annexgårdens bygninger (matr. nr. l a Veksø by og
sogn), der delvist er nedbrændt, placeres nord for
den planlagte forlægning af landevej 522.

I

§ 9
Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Frederiksborg

amts sydlige fredningskreds og fredningsplanudvalget hver for
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,

sig og i forening.
Den 30. august 1972 foretog nævnet sammen med repræ-

sentanter for fredningsplanudvalget, Stenløse kommune og
Danmarks Naturfredningsforening besigtigelse af området,
og samme dag holdt nævnet et møde, hvortil alle grundeje-
re var indkaldt ved anbefalet skrivelse af ll. august 1972, og
hvor 40 grundejere var mødt eller repræsenterede.

I mødet redegjorde fredningsplanudvalgets repræsentant
for den påtænkte fredning, som anbefaledes af Danmarks Natur-
fredningsforening.

Stenløse kommunes repræsentant redegjorde for kommunens
planer for byudvikling i området, der begæres fredet. Han op-
lyste, at kommunen havde udskrevet en arkitektkonkurrence, og
gjorde rede for vinderprojektet, der indebærer bebyggelse på
plateauet nord for Veksø og en omfartsvej gennem det område,
der begæres fredet. Fredningsbegæringen var derfor kommet på
tværs af kommunens planer for området, hvorfor Stenløse kom-

•
mune protesterede imod fredningens gennemførelse. Kommunen
havde endvidere planer om etablering af et idrætsanlæg ved
Søsumvej. Disse planer måtte ligeledes opgives, såfremt fred-
ningen gennemføres.

Der fremkom endvidere indsigelser mod fredningen fra en

.e

række grundejere.
Det oplystes, at Frederiksborg amtsråd har udarbejdet

planer for en forlægning af landevejen København - Frederiks-
sund (amtsvej 522) nord om Veksø by, hvilken forlægning dog
påtænktes anlagt noget sydligere end den i ovennævnte vinder-
projekt fra arkitektkonkurrence om byudviklingen forudsatte
vejforlægning.
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Sagen blev derefter udsat, for at fredningsplanudval-
get, Stenløse kommune og Frederiksborg amtsråd kunne under-
søge og forhandle spørgsmålet om vejforlægningens placering
og grænsedragningen for fredning på den pågældende stræk-
ning.

I

Den 31. januar 1973 afholdt nævnet nyt møde, hvor fred-
ningsplanudvalget ændrede fredningspåstanden derhen, at græn-
sen for det fredede areal ved Veksø by flyttes fra den eksis-
terende landevej i nordlig retning til linien for den projek-
terede omfartsvej.

Fredningsplanudvalget havæudarbejdet et i overensstem-
melse hermed ændret fredningskort, der danner grundlag for
det fredningskort, der er vedhæftet denne kendelse.

Stenløse kommune nedlagde påstand om, at fredningsgræn-
sen af hensyn til den af kommunen ønskede vejforlægning blev
rykket yderligere mod nord.

Nævnet traf derefter beslutning om at fremme frednings-
sagen, idet nævnet besluttede at lægge den af fredningsplan-
udvalget endeligt påståede fredningsgrænse til grund. Næv-
net udtalte dog, at fredningen ikke skulle være til hinder
for, at vejforlægningen som af kommunen ønsket anbringes læn-
gere mod nord, og at det såkaldte "Veksø-plateau" bebygges,
alt på nærmere fastsatte vilkår.

Ved anbefalet skrivelse af 5. februar 1973 til hver en-

,

.

tf

kelt grundejer gav nævnet derefter i medfør af naturfrednings-
lovens § 13, stk. l~ meddelelse om fredningssagens rejsning,
og der blev indrykket bekendtgørelse i Statstidende og Frede-
riksborg amts avis for den 8. februar 1973 •

Det er senere fra Stenløse kommunes og Frederiksborg amts-
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vejvæsens side oplyst, at man - blandt andet på grund af
de betydelige meromkostninger ved en forlægning af lande-
vejen yderligere mod nord - har opgivet at gennemføre det-
te projekt, og at det nu er besluttet at anlægge omfarts-
vejen langs grænsen for det fredede område.

Nævnet har ved anbefalet skrivelse af 26. oktober 1973
til grundejerne givet meddelelse om påtænkte forhandlinger
med hver enkelt grundejer og besigtigelse af hver enkelt
ejendom på dagene den 22., 23., 28. og 30. november 1973.
Nævnet har samtidig opfordret grundejerne til forud skrift-
ligt at indsende deres erstatningskrav. Ved anbefalet skri-
velse af 31. oktober 1973 har nævnet desuden indkaldt de
tinglyste panthavere og b~ugere. Nævnet har endelig i Stats-
tidende og Frederiksborg amts avis for den 30. oktober 1973
bekendtgjort mødernes afholdelse.

Fra "Fuglesødalens Lodsejerforening" har nævnet modta-
get en skrivelse af 16. november 1973, hvori blandt andet
anføres:
" § l Fredningspåstanden kan accepteres i sin helhed, dog

mod højest mulige erstatning for rådighedsindskrænk-
ning med hensyn til nutidige og fremtidige gener samt
størst mulige erstatning for tab i herlighedsværdi.

§ 2 Medlemmerne er enige om at udtrykke utilfredshed med
paragraffens formulering, idet den forekommer uover-

..skuelig og særdeles uklar. Som følge heraf er det ik-
ke muligt på indeværende tidspunkt at værdiansætte de
gener, § 2 kan medføre, og ej heller at opstille krav
om erstatning.

§ 3 Man ønsker ikke at gå ind for formuleringen af § 3, idet



11 -

,

man skønner, at følgerne for det eksisterende miljø,
herunder dyre- og plantelivet, vil blive uoverskue-
lige

§ 4 Man er indforstået med hensyn til anlæggelse af par-
keringspladser, såfremt disse indhegnes, og under for-
udsætning af at der ydes behørig erstatning

§ 5 bør bortfalde i sin helhed
§ 6 bør bortfalde i sin helhed
§ 7 godtage s
§ 8 godtage s
§·9 godtage s
Endvidere kan der oplyses, at medlemmerne står meget usikre
overfor anlæggelse af stier og offentlighedens adgang, idet
man i foreningen ikke nøjagtig ved, hvor stierne skal anlæg-
ges .

,
Såfremt fredningsnævnet på trods af foranstående ønsker at
fremme fredningspåstanden i den nuværende form, kan der op-
lyses, at medlemmernes generelle arealerstatning med offent-
lig adgang er kroner 2,50 pr. m2, hvortil kommer de særlige
erstatningskrav, ligesom erstatning for selve stianlægget
m.v."

Fra "Stenløse-Veksø sogns Jagtforening" har nævnet mod-
taget en skrivelse af 12. oktober 1972, hvori blandt andet
anføres:

"I den anledning skal man tillade sig at henlede opmærk-
somheden på, at området - som det nu henligger og har henlig-
get - frembyder ideelle vilkår for at plante- og dyreliv kan
udfolde sig på en for stedet naturlig måde. Det er overvejen-
de sandsynligt, at den nu rejste fredningssag vil gribe for-



12

,

styrrende ind i den balance, der er etableret af naturen
selv."

Nævnet har derefter foretaget besigtigelse af hver
ejendom og forhandlet med hver enkelt grundejer bortset
fra en enkelt, der ikke var mødt (lb. nr. 27).

For så vidt angår det om hver enkelt ejendom fremkom-
ne og de af ejerne nedlagte påstande, henvises til redegø-
relsen nedenfor for hvert løbenummer.

Nævnet skal udtale:
Vedrørende fredningens grænser:

Nævnet kan godkende,at fredningsgrænsen drages i over-
ensstemmelse med fredningsplanudvalgets endelige påstand
og som vist på vedhæftede kort, idet nævnet kan tiltræde,
at hele dette område er fredningsværdigt. Når den foran om-
handlede vejforlægning nord om Veksø byer anlagt efter amts-
rådets planer, vil vejforlægningen således på denne stræk-
ning udgøre fredningsgrænsen. Som nedenfor gengivet findes
dog lb. nr. 31 at burde udgå på grund af den forestående vej-
forlægning.
Vedrørende fredningens indhold:

Nævnet har vedtaget, at bestemmelsen i § 3, hvorefter
det skal være offentligheden tilladt at færdes til fods, på
cykel uden hjælpemotor eller til hest på alle eksisterende
veje og stier, bør udgå. Denne beslutning medfører ikke, at
de planlagte nye stisystemer ikke skal kunne anlægges, og det
bør derfor føjes til § 8, at fredningen ikke skal være til hin-
der for, at der af de påtaleberettigede kan anlægges de i §

3 under nr. l - 3 beskrevne stisystemer. Nævnet må imidler-
tid være af den opfattelse, at offentlighedens adgang til de

•



- 13 -
eksisterende veje og stier ikke har noget særligt formål,
sålænge de nye stisystemer ikke er anlagt, og det må på-
regnes, at der vil gå en årrække, inden disse stianlæg

kan anlægges, når henses til de omkostninger, det vil med-
føre. Hertil kommer, at det må anses for tvivlsomt, om det
endelige stianlæg vil blive som skitseret på fredningskor-
tete

•
Efter at placeringen af forlægningen af landevej 522

nu er bestemt, og efter at nævnet har bestemt, at vejfor-
lægningen nord om Veksø skal udgøre fredningsgrænsen, fin-
des fredningspåstandens § 8 nr. 2 at burde udgå som over-
flødig.

Fredningsbestemmelsens § 8 er herefter sålydende:
§ 8

•

Fredningen skal ikke være til hinder for at:
l) en planlagt 400 kV luftledning skærer den vestli-

ge del af fredningen
2) Annexgårdens bygninger (matr. nr. l a Veksø by og

sogn), der delvist er nedbrændt, placeres nord for
den planlagte forlægning af landevej 522.

3) de påtaleberettigede kan anlægge eller lade anlæg-
ge de i § 3 omhandlede stier.

Endvidere finder nævnet, at bestemmelsen i § 5 om ud-
øvelse af vintersport er for vidtgående, og at bestemmelen
bør udgå, idet bemærkes, at fredningsplanudvalget under for-
handlingerne har frafaldetpåstanden.

Efter derom af flere grundejere nedlagt påstand vil

fredningsbestemmelsens § l være at ændre således
§ l



- 14 -
Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke

må ændres, og således, at de udelukkende skal benyttes som
hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Dog
skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartne-
ri eller lignende være tilladt. Det er navnlig forbudt:

a) at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendom-
mens drift som landbrugsejendom eller frilandsgart-
nerio

l
b) at anbringe boder, skure eller andre indretninger 9

som kan virke misprydende; herunder ledningsmaster.
El-master, der er nødvendige for områdets egen for-
syning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet,
men muligheden for kabelføring skal i sådanne til-
fælde først undersøges.

c) at ændre det naturlige jordsmon ved afgravning el-
ler opfyldning, at foretage opfyldning af vandløb og
opfyldning eller tørlægning af søer.
Det skal dog være tilladt at grave grus til eget for-
brug.

Med disse ændringer vil fredningspåstanden være at god-
kende, idet dog alene nævnet bør være påtaleberettiget.
Vedrørende erstatningsbetalinger:

Nævnet har vedtaget at tilkende ejerne erstatning, så-
ledes som det fremgår af følgende redegørelse for hver en-
kelt ejendom.
Løbe nr. l.

•

42 A og 42 B
Matr. nr. 28 a Stenløse by og sogn,
matr. nr. 17 a, 17 f og 50, 16 a og 49 Vek-
sø by og sogn.
Arealerne, der agtes fredet:
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A: areal udenfor byggelinier
B: areal pålagt byggelinier i henhold til § 47

og 47 a

matr.nr. 28a A: 5,90 ha 5,90 ha
matr.nr. l7a,17f,50 A: 3,56 ha,B: 14,17 ha,17,73 ha
matr.nr. l6a,49 A: 2,42 ha,B: 12,76 ha,15,18 ha

ialt: 38,81 ha

,
Ejer: gårdejer Knud Hansen, 28 a, 17 a og 50 samt
yderligere Egon Hansen for 16 a og 49.

Ejendommen udgør en landbrugsejendom.
Arealerne er beliggende henholdsvis syd for

Stenløse - Søsumvejen og nord for landevej 522
og er ubebygget med undtagelse af matr. nr. 17 a,
hvor gården Hulehøj er beliggende.

Nævnet har besigtiget ejendommen den 22.11.1973,
hvor Knud Hansen krævede erstatning med 2,50 kr. pr.
m2, hviS der tillades offentligheden adgang. I mod-
sat fald 1,50 kr. pr. m2• Derudover nedlagde eje-
ren påstand om 300.000,- kr. i erstatning for mis-
tede herlighedsværdier. Sidstnævnte krav bortfal-
der, såfremt der ikke bliver offentlig adgang. I-
øvrigt henviste ejeren til skrivelse af 16. novem-

,
ber 1973 fra Fuglsødalens Lodsejerforening, og til
skrivelse af 12. oktober 1972 fra Stenløse/ Vek-
sø sogns Jagtforening.

Nævnet tilkender ejerne følgende erstatnin-
ger:
løbe nr. l, Knud Hansen
løbe nr. 42 a, Knud Hansen og
Egon Hansen

15.000 kr.

20.000 kr.
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løbe nr. 42 B, Knud Hansen 20.000 kr.

,

Løbe nr. 2. Matr. nr. 4 c og 4 d Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 4,00 ha.
Ejer: postbud Erik Jensen.
Ejendommen udgør en landbrugsejendom i forening
med anden jord.
Arealet er beliggende syd for Stenløse - Søsum-
vejen og er ubebygget.
Nævnet har besigtiget ejendommen den 22.11.1973,
hvor ejeren krævede erstatning på lige fod med

I

de andre lodsejere. Han har haft planer om til-
plantning af de skrånende arealer med grantræer
(juletræer).
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 10.000 kr.

Løbe nr. 3. Matr. nr. 3 a, 4 a, 4 e, 70 og 71 Søsum by, Sten-
løse sogn.
Arealet, der agtes fredet:, udenfor byggelinier
pålagt byggelinie i henhold til § 47 a

32,12 ha
16,97 ha

ialt 49,09 ha
Ejer: proprietær Ejner Olsen.
Ejendommen udgør en landbrugsejendom.
Arealerne, der ønskes fredet, er beliggende syd
for Stenløse - Søsumvejen samt øst for Søsum -
Veksøvejen og er ubebygget, bortset fra en jagt-
hytte.
Nævnet har besigtiget ejendommen den 22.11.1973
hvor ejeren krævede erstatning, idet han blandt
andet gjorde gældende, at fredningen vil afskæ-
re ham fra at oJ,føre nye landbrugsbygninger på et
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mere centralt beliggende sted syd for vejen,
ligesom fredningen forhindrer ham i at etable-
re gartneri på en del af ejendommen.
Nævnet finder, at der efter alt foreliggende
bør tilkendes ejeren en samlet erstatning på
85.000 kr.

,
Løbe nr. 4. Matr. nr. 3 c Søsum by, Stenløse sogn.

Matr. nr. 9 r Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier 19,58 ha
pålagt byggelinie i henhold til § 47 0,40 ha

ialt 19,98 ha
Ejer: gårdejer Tage Hansen.
Ejendommen udgør en landbrugsejendom.
Arealerne er beliggende øst for vejen fra Sø-
sum til Veksø, og er bebygget med bolig og land-
brugsbygninger.
Nævnet har besigtiget ejendommen den 28.11.1973,, hvor ejeren krævede erstatning og henviste til
skrivelse af 16. november 1973 fra Fuglesødalens
Lodsejerforening og sin skrivelse af 15. novem-
ber 1973 med påstand om en erstatning på 2,50
kr. pr. m2 eller 499.400,- kr. samt 10.000,- kr.
for hindring af tørvegravning.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på ialt
50.000,- kr.

Løbe nr. 5. Matr. nr. 2 e Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 2,85 ha.
Ejer: parcelist C.P. Larsen.
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Ejendommen udgør en landbrugsejendom.
Arealerne, der ønskes fredet, er beliggende syd
for en over ejendommen førende højspændingsled-
ning, der udgør det fredede areals nordlige græn-
se.

,
Det fredede areal er ubebygget.
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den
22.11.1973, hvor ejeren påstod sig tilkendt er-
statning svarende til hvad der måtte blive til-
kendt andre grundejere.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 7.000 kr.

Løbe nr. 6. Matr. nr. 12 d Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 5,29 ha.
Ejer: landmand Johannes Christiansen.
Ejendommen udgør en landbrugsejendom, Egebjerg-
gård.
Arealerne, der ønskes fredet, er beliggende syd
for en over ejendommen førende højspændingsled-

~ ning, der udgør det fredede areals nordlige græn-
se.
Det fredede areal er bebygget med bolig og avls-
bygninger.
Nævnet har besigtiget ejendommen den 22.11.1973,
hvor ejeren krævede erstatning på lige fod med
andre grundejere og forbeholdt sig ret til tørve-
gravning og grusgravning til eget brug.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 14.000 kr.

Løbe nr. 7. Matr. nr. 12 e, 12 f og 12 k Søsum by, Stenløse
sogn.
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,

Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier
pålagt byggelinie i henhold til § 47 a

ialt
Ejer: gartner Sigfred V. Johansen.
Ejendommen drives som gartneri og er beliggen-
de på Skovvangsvej.
Arealerne er beliggende syd for den i løbe nr.
5 og 6 nævnte højspændingsledning, der udgør
arealets nordlige grænse.
Det fredede areal er bebygget med bolig, avls-
bygninger samt drivhuse.
Nævnet har besigtiget ejendommen den 22.11.1973,
hvor ejeren krævede erstatning og protesterede
mod stianlægget.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 8.000 kr.

2,66 ha
0,72 ha
3,38 ha

•
Løbe nr. 8. Matr.nr. 12 c og 12 l Søsum by, Stenløse sogn.

Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier 0,18 ha
pålagt byggelinie i henhold til § 47 a 2,64 ha

ialt 2,82 ha
Ejer: gartner C.M. Larsen.
Ejendommen drives som gartneri og er beliggen-
de ved Skovvangsvej.
Arealet er beliggende syd for en højspændings-
ledning, der udgør arealets nordlige grænse.
Det fredede areal er bebygget med bolig og avls-
bygninger.
En del af det fredede areal udgør en moselod.
Nævnet besigtigecte ejendommen den 22.11.1973,
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hvor ejeren tog forbehold med hensyn til at
kunne grave tørv.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 4.000 kr •

,

.
Løbe nr. 9. Matr. nr. 12 b Søsum by, Stenløse sogn.

Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie
i henhold til § 47 a: 1,17 ha.
Ejer: tandlæge fru Helga Christensen.
Ejendommen drives som landbrug og er beliggende
ved Skovvangsvej.
Arealet er ubebygget og beliggende i ejendommens
sydlige ende begrænset mod nord af en tværgående
højspændingsledning.
Nævnet besigtigede ejendommen den 22.11.1973.
Ejeren var ikke mødt.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører nogen
værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der ikke
vil være at tilkende ejeren erstatning.

•
Løbe nr. lo. Matr. nr. 12 u Søsum by, Stenløse sogn •

Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie
i henhold til § 47 a: 1,72 ha.
Ejer: fru Betty Rasmussen ifølge tingbogen, men
fabrikant Jørgen Høyer har meddelt, at han har
købt ejendommen.
Vedrørende øvrige oplysninger se under løbe nr.
13.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.
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,

Løbe nr. ll. Matr. nr. 12 n Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie
i henhold til § 47 a: 6,00 ha.
Ejer: garagemester Ib Christiansen.
Ejendommen er en sommerhusparcel med sommerhus
samt et stort søareal.
Ejendommen fredes i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 22.11.1973,
hvor ejeren påstod sig tilkendt erstatning og
henviste til sin skrivelse af 16. november 1973
med et erstatningskrav på 35.000,- kr.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.

Løbe nr. 12. Inddraget under løbe nr. 13.

•
Løbe nr. 13. Matr. nr. 12 u (løbe nr. lo) og 13 a Søsum by,

Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier
pålagt byggelinie i henhold til § 47 a
heraf fredskov 1,33 ha ialt
Ejer:fabrikant Jørgen Høyer.
På ejendommene, der er noteret som landbrugsejen-
dom, er indrettet en specialfabrik for tilvirk-
ning af blandt andet materiel af sprængfarlig ka-
rakter, og der findes kontorlokaler, privat bebo-
else og enkelte lagerrum.
Det fredede areal er delvis beplantet med nåle-
træer m.v., og en del af arealet er mose- og sø-
areal.

10,84 ha
4,27 ha

15,11 ha
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••

Nævnet besigtigede ejendommen den 23.11.1973,
hvor ejeren redegjorde for dens udnyttelse og
fredningens indvirkning herpå. Han henviste til
skrivelse af 16. november 1973 fra Fuglesøda-
lens Lodsejerforening s8mt til sit brev af 16.
november 1973.
Der foreligger bYGgetilladelse nf 19.10.1972
fra Stenløse kommune til opforelse af en tilbyg-
ning til det eksisterende beboelseshus og en ga-
rage samt byggetilladelse af 4. oktober 1972 fra
boligministeriet efter by- og landzoneloven.
Nævnet har il~e taget stilling til nævnte bebyg-
gelse, der er påbegyndt.
Ejeren fremsætter et erstatningskrav på ikke un-
der 11 millioner.
Nævnet meddeler tilladelse til ejeren til at til-
endebringe og bibeholde den igangværende opførel-
se af en tilbygning til beboelseshuset og af en
garage •
Nævnet finder det efter alt foreliggende, herun-
der den af ejeren foretagne anvendelse af arealerne
som sikkerhedsområde for h~ns ammunitionsfabrik,
ikke godtgjort, at han ved fredningens gennemfø-
relse lider noget tab, hvorfor der ikke vil være
at tilkende ham erstatning.

Løbe nr. 14. Matr. nr. 13 e Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 0,34 ha.
Ejer: Margrethe Høyer.
Ejendommen er noteret som land~rug.

•
•
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• Det fredede areal udgør en selvstændig moselod
ved skellet mod Veksø by.
Nævnet besigtigede arealet den 23.11.1973,
hvor fabrikant Jørgen Høyer på ejerens vegne
fremsatte påstand om erstatning.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.

Løbe nr. 15.Matr. nr. 13 g og 13 k Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 3,94 ha.
Ejer: handelsgartner S. Hagen Jørgensen.
Ejendommen, der er noteret som landbrug, drives
som gartneri og frugtplantage.
Det fredede areal udgør hele matr. nr. 13 g og
den sydlige lod af matr. nr. 13 k.
Arealet er bebygget med to boliger med tilhøren-
de udhuse m.v.
Nævnet besigtigede arealet den 23.11.1973, hvor
ejeren stillede en række spørgsmål om ejendom-
mens udnyttelse, hvilke spørgsmål er besvaret
særskilt. Han henviste iøvrigt til skrivelse af
6. marts 1973.
Nævnet finder, at der efter alt foreliggende bør
tilkendes ejeren en erstatning på 10.000 kr.

Løbe nr. 16. Matr. nr. 13 b Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 1,17 ha.
Ejer: handelsgartner Svend Aage Dalskov.
Ejendommen er ~oteret som landbrug og drives
som gartneri.

,

•
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Arealet, der ønskes fredet, er den sydlige del
af matr. nr. 13 b.
Nævnet besigtigede ejendommen den 23.11.1973,
hvor ejeren modsatte sig fredningen og henvis-
te til skrivelse af 3.11.1973 fra lrs. Edle Nør-
gård, hvori der påstås tilkendt en erstatning
på 100.000,- kr.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 3.000 kr.

Løbe nr. 17 Matr. nr. 14 b, 14 g og 14 i Søsum by, Stenløse
A og 17 B sogn.

Arealet, der agtes fredet, udgør 8,85 ha.
Ejer: landmand Søren Skipper, og for så vidt an-
går 14 g og 14 i ved endnu ikke tinglyst skøde.
Ejendommen er noteret som landbrug og drives som
sådan.
Hovedparten af ejendommen ønskes fredet, og ejen-
dommens bolig og avlsbygninger er beliggende her-
på •
Nævnet besigtigede ejendommen den 23.11.1973,
hvor ejeren krævede en erstatning på ialt 270.000

kr. og henviste til sin skrivelse af 12.9.1973.
Nævnet tilkender ejeren en samlet erstatning på
20.000 kr.

Løbe nr. 18. Matr. nr. 14 d og 14 h Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 6,72 ha.
Ejer: restauratør P. Ingevold og Alf Helquist-
Nielsen.
Ejendommen er beliggende ved skellet mod Veksø
by og består af mose- og søarealer.

•
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Arealet er bebygget med en jagthytte.
Ejendommen ønskes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejerne og deres advokat, advokat Th. Bor-
rit-Hansen, påstod sig tilkendt erstatning, sær-
ligt for offentlighedens adgang til området.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejerne erstatning., Løbe nr. 19. Matr. nr. lo g Veksø by og sogn.
Matr. nr. 14 a Søsum by, Stenløse sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 26,39 ha.
Ejer: Carl Erik Ålegård.
Ejendommen "Sigersdal" er noteret som landbrug
og udnyttes delvis som sådant.
På ejendommen findes endvidere en grusgrav, der

,
udnyttes som losseplads.
Bygningerne anvendes som hundekennel og produkt-
handel.
Videre findes en stendysse, der er sikret ved
deklaration lyst den 26.8.1875, men som i hen-
hold til Nationalmuseets tilladelse i 1959 er
blevet flyttet ca. 125 m mod vest - sydvest.
Ejendommen agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 23.11.1973,
hvor ejeren gjorde indsigelser mod fredningen.
Han henviste til sin skrivelse af 14.11.1973 og
fremsatte krav om erstatning på ialt 1.500.000,-
kr. foruden arealerstatning på 2,50 kr. pr. m2•
Næ\rnet tilkende.;.'ejeren en erstatning på 50.000 kr.
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Løbe nr. 20. Matr. nr. lo l Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 2,77 ha.
Ejer: handelsgartner Arp-Hansen.
Ejendommen er en englod under "Abjerggård", og
benyttes til planteskole.
Arealet er afskåret fra de øvrige under fred-
ningssagen værende arealer ved Værebro å.
Ejendommen agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren, hans to sønner og lrs. Henry Kas-
tel fremkom med indsigelser mod fredningen og
henviste til skrivelse af 27.2.1973 samt til
skrivelse af 16.11.1973 fra Fuglesødalens Lods-
ejerforening.Ved skrivelse af 30. november 1973
har lrs. Kastel nedlagt påstand om erstatning
på ikke under 150.000 kr.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 6.500 kr.

Løbe nr. 21. Matr.nr. 11 a Veksø by og sogn •
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinie
pålagt byggelinie i henhold til § 47

ialt

3,94 ha
12,90 ha
16,84 ha

Ejer: Astrid Husted-Andersen.
Ejendommen, Korshøjgård, der udgør en landbrugs-
ejendom og drives som sådan, agtes fredet for så
vidt angår de nord for landevejen beliggende area-
ler og hvorpå bolig og avlsbygninger findes.
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren og dennes søn, Stig Husted-Andersen,
modsatte sig fredningen og henviste til sin skri-
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velse af 21. november 1973.
Videre henvises til skrivelse af 2. november
1973 ~ra Fuglesødalens Lodsejer~orening.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 26.000 kr.

Løbe nr. 22. Matr. nr. lo e, lo ~ og lo h Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes ~redet, udgør 5,50 ha.
Ejer: entreprenør Nic. Svensson.
Ejendommen er noterGt som landbrug og drives som
sådan.
Der findes endvidere rideskole og hestepension
med tilhørende væddeløbsbane.
Ejendommen agtes fredes i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 23.11.1973,
hvor ejeren tilkendegav, at fredningen ikke med-
~ørte særlige probleDler for ejendommen.
Ejeren ~orbeholdt sig ret til at opføre et ride-
hus i henhold til den af Byudviklingsudvalget e~-
ter by- og landzoneloven moddelte tilladelse, og
henviste iøvrigt til skrivelse af 16. november
1973 fra Fuglesødalens Lodsejerforening.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 14.000
kr. Fredningen skal ikke være til hinder for, at
ejeren opfører det a~ byudviklingsudvalget tillad-
te ridehus på vilkår, at tegninger forinden ind-
sendes til nævnets godkendelse.

Løbe nr. 23. Matr. nr. 14 k Søsum by, Stenløse sogn og
matr. nr. lo a og lo c Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes f~edet, udgør 21,23 ha.
Ejer: grosserer Max Larsen.
Ejendommen er no~eret so~ landbrug og drives som
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sådan.

•

Hele ejendommen agtes fredet.
På arealerne findes bolig og avlsbygninger.
Nævnet besigtigede ejendommen den 23.11.1973,
hvor ejeren modsatte sig fredningen og oplys-
te, at der var ansøgt om tilladelse til grus-
gravning og at tilladelsen hertil var givet.
Ejeren henviste til sin skrivelse af 16.11.1973
om erstatningskrav på 3 millioner for tab af

2grusgravning samt 4,50 kr. pr. ro •
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 50.000 kr.

•

Løbe nr. 24. Matr. nr. lo k Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 0,22 ha.
Ejer: produkthandler Lars Peter Larsen.
Ejendommen er bebygget med et parcelhus, der
blev benyttet som produkthandel og oplag.
Nævnet besigtigede ejendommen den 23. november
1973, hvor ejeren påstod sig tilkendt erstat-
ning og henviste iøvrigt til skrivelse af 16.
november 1973 fra Fuglesødalens Lodsejerforening.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører nogen
værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der ikke
vil være at tilkende ejer8n erstatning.

Løbe nr, 25. Matr. nr. lo b, lo d og lo i Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, udgør 15,89 ha.
Ejer: Birgitte Jensen.
Ejendommen, Brandbjerggård, drives som landbrug
og agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 23.11.1973,
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hvor ejerens ægtefælle oplyste, at fredningen
ikke ville medføre særlige problemer bortset
fra offentlighedens adgang. Ejeren henviste i-

øvrigt til sin skrivelse af 14. marts 1973 samt
til skrivelse af 16. november 1973 fra Fuglesø-
dalens Lodsejerforening.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 35.000 kr.

Løbe nr. 26. Matr. nr. 11 h, 22 b og 23 Veksø by cg sogn •
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier
pålagt byggelinie i henhold til § 47

ialt

1,94 ha
0,88 ha
2,82 ha

Ejer: afbygger Rasmus Hans Rasmussen.
Ejendommen er noteret som landbrug og drives som
sådan.
Arealet er bebygget med bolig og avlsbygninger
og er beliggende nord for landevejen.
Ejendommen agtes fredet i sin helhed •
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren forbeholdt sig erstatning.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 6.000 kr.

Løbe nr. 27. Matr. nr. 4 c Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier 0,95 ha
pålagt byggelinier i henhold til § 47 4,95 ha

ialt 5,90 ha
Ejer: lrs. B. Husted-Andersen og ark. K. Almer
Nielsen, ifølge betinget skøde.
Ejendommen, der er noteret som landbrug, drivss
som sådant.
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Arealet, der agtes fredet, er beliggende nord
for den projekterede forlægning af landevej nr.
522.
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973.
Ejeren var ikke mødt.
Nævnet tilkender ejerne en erstatning på 8.000 kr.

Løbe nr. 28. Matr. nr. l a Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier
pålagt byggelinie i henhold til § 47 og
47 a

53,36 ha

ic:.lt
6,16 ha

59,52 ha

•

Ejer: proprietær Kaj Mølgård.
Ejendommen "Annexgården", der er noteret som land-
brug, drives som sådan.
Arealet er beliggende nord for den projekterede
forlægning af landevej nr. 522.
På arealet er opført en løsdriftstald •
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren påstod sig tilkendt erstatning, i-
det fredningen ville medføre betydelig ulempe
for driften af jorden.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 125.000 kr.

Løbe nr. 29. Matr. nr. 9 l og 9 ap Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier 0,40 ha
pålRgt byggelinie i henhold til § 47 0,78 ha

ialt 1,18 ha
Ejer: slagtermester J.E. Andersen.
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Ejendommen matr. nr. 9 l UQgør en del af en
landbrugsejendom, medens matr.nr. 9 ap er en
villagrund med et beboelseshus, der er udlejet.
Arealerne, der ønskes fredet, er beliggende nord
for den projekterede forlægning af landevej nr.
522.
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren påstod sig tilkendt erstatning.
Nævnet tilkender eje~en en erstatning på 2.000 kr •

Løbe nr. 30. Matr. nr. 9 b Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie
i henhold til § 47: 0,03 ha. Ejer: Veksø Vandværk.
Ejendommen er bebygget med et vandværk med til-
hørende vandbeholdere m.v.
Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor vandværkets formand, Chr. Rasmussanv forbe-
holdt sig ret for udvidelse af vandværket.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører nogen
værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der ikke
vil være at tilkende ojeren erstatning.

Løbe nr. 31. Matr. nr. 9 al og 9 an Veks0 by og sogn.
Ejer: Laura Foer30m.
EjenJommen er en villagrund med beboelseshus.
Ejendommen vil i sin helhed blive eksproprieret
af Amtsvejinspektoratet til forlægning af lande-
vej nr. 522.
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren henholdt sig til, at ejendommen er
eksproprieret i sin helhed.
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Nævnet bestemmer, at ejendommen udgår af fred-
ningen.

•

Løbe nr. 32. Matr. nr. 9 ae Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggeli-
nie i henhold til § 47: 0,24 ha.
Ejer: Peter Foersom.
Ejendommen er en villaparcel med beboelse.
Der vil blive eksproprieret et mindre areal til
landevejens forlægning, men resten af ejendom-
men agtes fredet.
Nævnet har besigtiget ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren oplyste, at fredningen ikke ville
medføre særlige problemer for ejendommen.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.

Løbe nr. 33. Matr. nr. 9 k Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier 0,22 ha
pålagt byggelinie i henhold til § 47 0,81 ha

ialt 1,03 ha

I

Ejer: grosserer Villy Hansen.
Ejendommen er noteret som landbrug, men udnyttes
til mindre industri samt dyrepark.
Ejendommens bygninger vil blive eksproprieret
ved forlægning af landevej nr_ 522.
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren og dennes advokat, lrs. Franz Gier-
sing, henviste til skrivelse af 25.10.1973 fra
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fredningsplanudvalget, hvori tilkendegives,
at man intet har imod at eventuelle nye byg-
ninger placeres på det fredede areal nord for
landevejen, betinget af, at byggeriet ikke be-
rører den nuværende skovbevoksning.
Ejeren frafalder erstatning såfremt det ønske-
de byggeri kan gennemføres.
Nævnet har i princippet intet at indvende imod,
at der på ejendommen opføres et nyt beboelses-
hus på vilkår, at tegninger forelægges nævnet
til godkendelse.
Der tilkendes ejeren ingen erstatning.

Løbe nr. 34. Matr. nr. 9 q, 9 s og 9 x Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier 6,52 ha
pålagt byggelinie i henhold til § 47 2,63 ha

ialt 9,15 ha
Ejer: grosserer O. Skovdal Nielsen.
Ejendommen er noteret som landbrug og en del
af jorden drives som sådan.
Arealet er bebygget med bolig og avlsbygninger
og er beliggende nord for den projekterede for-
lægning af landevej nr. 522.
Nævnet besigtigede ejendommen den 28.11.1973,
hvor ejeren og dennes advokat, advokat Poul Jo-

hannessen, nedlagde påstand om erstatning på ik-
ke under 150.000 kr.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 16.000 kr.

Løbe nr. 35. Matr. nr. 9 v Veksø by og sogn.
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Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie
i henhold til § 47: 0,12 ha.
Ejer: arbejdsmand Åge Christensen.
Ejendommen udgør en villaparcel med beboelse
og agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor ejeren udtalte, at fredningen ikke medfø-
rer særlige problemer.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.

Løbe nr. 36. Matr.nr. 9 t Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie
i henhold til § 47: 0,16 ha.
Ejer: postbud Jørgen P. Hansen, ved ikke ting-

lyst skøde.
Ejendommen udgør en villaparcel med beboelse og
den agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor ejeren udtalte, at fredningen ikke medfø-
rer særlige problemer.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.

Løbe nr. 37. Matr. nr. 9 ad veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie

i henhold til § 47: 0,08 ha.
Ejer: Kaj Ejner Ole Larsen.
Ejendommen udgør en villaparcel med beboelse og
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agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor ejeren oplyste, at fredningen ikke medfø-
rer særlige problemer.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.

4t Løbe nr. 38. Matr. nr. 9 af Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie

II i henhold til § 47: 0,07 ha.
Ejer: bestyrer Jørgen Larsen.
Ejendommen ~dgør en villaparcel med beboelse.
Ejendommen agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor ejeren oplyste, at fredningen ikke medfø-
rer særlige problemer.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der

~ ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.
Løbe nr. 39. Matr: nr. 9 i Veksø by og sogn.

Arealet, der ønskes fredet:
udenfor byggelinier 1,97 ha
pålagt byggelinie i henhold til § 47 6,01 ha

ialt 7,98 ha
Ejer: kommisSionær G. Jensen.
Ejendommen er noteret som landbrug og drives
som sådant.
Ejendommen agtes fredet i sin helhed.
Ejendommen er bebygget med bolig og avlsbygnin-
ger samt et sommerhus.
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Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor ejerens repræsentant henviste til skrivel-
se af 16. november 1973 fra Fuglesødalens Lods-
ejerforening og nedlagde påstand om erstatning.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 10.000 kr.

Løbe nr. 40. Matr. nr. 9 ae Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet, er pålagt byggelinie
i henhold til § 47: 0,15 ha.
Ejer: gartner Carl Chr. Jensen.
Ejendommen udgør en villaparcel med beboelse og
agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor ejeren udtalte, at fredningen ikke medførte
særlige problemer.
Nævnet finder, at fredningen ikke medfører no-
gen værdiforringelse af ejendommen, hvorfor der
ikke vil være at tilkende ejeren erstatning.

Løbe nr~ 41. Matr. nr. 9 u Veksø by og sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier 1,08 ha
pålagt byggelinie i henhold til § 47 3,64 ha

ialt 4,72 ha

,
Ejer: fabrikant Ove Jeppesen.
Ejendommen er noteret som landbrugsejendom og
drives som sådan.
Ejendommen agtes fredet i sin helhed.
Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor ejeren henviste til skrivelse fra Fugle-
sødalens Lodsejerforening og nedlagde påstand om
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erstatning, såfremt der ikke må plantes træer
eller graves tørv.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 7.000 kr.

•

Løbe nr. 43. Matr. nr. 16 d Veksø by og sogn og
matr. nr. 5 b Stenløse by og sogn.
Arealet, der agtes fredet:
udenfor byggelinier
pålagt byggelinie i henhold til § 47

ialt
Ejer: gårdejer Jens Oluf Petersen.
Ejendommen er noteret som landbrug og drives
som sådant.
Arealet er beliggende nord for landevejen.
En på ejendommen værende skydebane berøres ikke

af fredningen, idet den ligger syd for landeve-
jen.
Nævnet besigtigede ejendommen den 30.11.1973,
hvor ejeren oplyste, at fredningen ikke medfø-
rer særlige problemer.
Nævnet tilkender ejeren en erstatning på 4.500 kr.

1,06 ha
1,66 ha
2,72 ha

,

.,

Ingen af panthaverne har rejst krav om udbetaling af er-
statninger.

Erstatningsbeløbene forrentes i medfør af naturfrednings-
lovens § 21, stk. 4, som nedenfor anført.

Nævnet henstiller tilOverfredningsnævnet, at dette i
medfør af naturfredningslovens § 33, stk. 2, træffer bestemmel-
se om, at statskassen udreder 90 % af erstatningerne •

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 væ-
re at forelægge for Overfredningsnævnet. Denne forelæggelse med-
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fører ingen ankebehandling. Ønskes kendelsen påanket til
Overfredningsnævnet, må meddelelsen herom i henhold til
naturfredningslovens § 58 inden 4 uger fra modtagelsen af
kendelsen af den pågældende indsendes til Overfrednings-
nævnet, Nyropsgade 22, København V.

Kendelsen vil være at tinglyse som byrde på de neden-
for angivne af fredningen omfattede matr. nre. med priori-
tet forud for al pante gæld og alle andre rettigheder af
privatretlig oprindelse og med Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds alene som påtale-
berettiget, hvorved bemærkes, at matr.nr. 13 c og 13 d Sø-
sum by, Stenløse sogn, der er omhandlet i fredningsbegærin-
gen, er udgået af matrikulen og inddraget under matr. nr.
13 a ibd. (løbe nr. 13), og hvorved bemærkes, at der med
hensYn til det i fredningsbegæringen ligeledes omhandlede
matr. nr. 12 t Søsum by, Stenløse sogn, efter fredningssa-

"

løse sogn, 9 r, lo g, lo l, 11 a, lo e, lo f, lo h, lo c, lo a,
10 k, 10 i, lo d, lo b, 11 h, 22 b, 23, 4 c, l a, 9 l, 9 ap,
9 b, 9 ae, 9 k, 9 q, 9 s, 9 x, 9 v, 9 t, 9 ad, 9 af, 9 i, 9ac,
9 u, 16 a, 49, 17 a, 17 f, 50, 16 d, Veksø by og sogn, fredes.

Ejendommene matr.nr. 9 al og 9 an Veksø by og sogn
(lb. nr. 31) samt matr. nr. 12 t Søsum by, Stenløse sogn, ud-
går af fredningen.
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Der betales følgende erstatninger:

løbe nr. l
løb.e nr. 2
løbe nr. 3

løbe nr. 4
løbe nr. 5

løbe nr. 6

løbe nr. 7
løbe nr. 8• løbe nr. 9

løbe nr. lo

.
"

løbe nr. 11
(løbe nr. 12

løbe nr. 13
løbe nr. 14

Knud Hansen
Erik Jensen
Ejner Olsen
Tage Hansen
C.P. Larsen
Johannes Christiansen
Sigfred V. Johansen
C.M. Larsen
Helga Christensen
Betty Rasmussen
Ib Christiansen
Inddraget under løbe nr. 13)
Jørgen Høyer
Margrethe Høyer

løbe nr ~ 15" - S. Hagen Jørgensen" '.'
løbe nr, 16 Sv~nd Aage,Dalskov
løb~ nr ..17,a ~
og 17 Q. ) Søren Skipper,
løbe nr ..18

..

løbe nr., 19

l,øbe nr., 20
løbe IJ.J;'. 21
l.øbe nr., 22

løbe nr,.,23

løbe nr •.2.4
1-øb,~nr., 25
løbe nr. 26,

P. Ingeyold og Alf Hel-
qtl:i,qt-Nielsen
Car~ Er:ik Ål~gård
Arp~Hansen
A~t~iq,Husted-Andersen
Niq.' Sve,nsson·,
Max ,Larsen _

15.000 kr.
10.000 kr.
85.000 kr.
50.000 kr.

7.000 kr.
14.000 kr.

8.000 kr.
4.000 kr.

o kr.
o kr.
o kr.

o kr.
o kr.

10.000 kr.

o kr ..
50 •.000 kr.,

6.500 kr.,
26 ..000 kr~
14.000 kr,.,
50.000 kr.,

Lars Peter Larsen o kr~
Birgitte Jensen 35.000 kr.
Rasmus Hans Rasmus Rasmus-
sen 6.000 kr.,



løbe nr. 27

.,
løbe nr. 28
løbe nr. 29
løbe nr. 30

(løbe nr. 31
løbe nr. 32

løbe nr. 33

løbe nr. 34

• løbe nr. 35

løbe nr. 36

løbe nr. 37

løbe nr. 38

løbe nr. 39

løbe nr. 40
løbe nr. 41
løbe nr. 42 a

, løbe nr. 42 b
løbe nr. 43

- 40 -

B. Husted-Andersen og
K. Almer Nielsen 8.000 kr.
Kaj Mølgård 125.000 kr.
J.E. Andersen 2.000 kr.
Veksø Vandværk o kr.
Laura Foersom udgår)
Peter Foersom o kr.
Villy Hansen
O. Skovdal Nielsen
Åge Christensen

o kr.
16.000 kr.

o kr •
Jørgen P. Hansen o kr.
Kaj Ejner Ole Larsen o kr.
Jørgen Larsen o kr.
G. Jensen 10.000 kr.
Carl Chr. Jensen o kr.
Ove Jeppesen 7.000 kr.
Knud Hansen og Egon Hansen 20.000 kr.
Knud Hansen 20.000 kr.
Jens Oluf Petersen 4.500 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes fra dags dato? indtil
beløbet kan hæves, med en årlig rente, der er l % højere
end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



N aturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommerkontorete Torvet 3-5, 3400 Hillerød
Tlf. (03)269800 ml. kl. 9-12

•

Hillerød, den 16. januar 1980.
F. S. nr. 238/79.

Ang. bebyggelse på matr. nr. 12 c og 12 l, Søsum oy og sogn, Poppel-
vej 7.

Ved brev af l. oktober 1979 har Stenløse Kommune, Teknisk For-
valtning, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende
en 88,90 m2 stor tilbygning til eksisterende ejendom på matr. nr.
12 ~ og 12 l, Søsum by og sogn.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Danmarks
Naturfredningsforening.

Af sagens oplysninger fremgår, at ejendommen er omfattet af
naturfredningsnævnets kendelse af 31. december 1973 vedrørende fred-
ning af en række ejendomme i Veksø (Fuglesødalen), hvorefter det
navnlig er forbudt bl.a. at opføre bygninger som ikke kræves af
ejendommens drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. End-
videre skal ved nyopførelseraf enhver art samt genopførelser eller
ombygninger af eksisterende bygninger tegninger udvisende husenes
placering og udseende forinden godkendes af nævnet.

Ejeren af ejendommen har ifølge foreliggende oplysninger fore-
taget omfattende reparationer af stuehusets tagkonstruktion og ned-
revet sidehuset, som ifølge ejerens udtalelse var i en så dårlig
stand, at der var fare for sammenstyrtning.

Sagen har ikke været forelagt Hovedstadsrådet som zonemyndighed.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-

ningskendelse af 31. december 1973 for sit vedkommende tilladelse
til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte teg-
ninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte fore-
ninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfred-
ningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
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før ankefr1stens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58 .
./. En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygher-

ren.

Ih 1 )''-u... tdau
Lis l~:.;rltsGn

Formand
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( '. Naturfredningsnævnet for
" Fred~riksborg amts sydlige frednings1ueds

AcIr.: Kriminaldommer kontoret

Torvet 3-5, 3400 Hilkrød
ru. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12

REG. NR. 57o~ FiJUerod, den. 14 r:";,
F.S.nr. 126./82.

Mvu\"Q~\ i fr-rlningsstyrelsen

1 5 rL3. lS83

ro Ang. bebyggelse på matr.nr. 12 c og 12 l, Søsum by, Stenløse, Pop-
pelvej 1.

Ved brev af 4. august 1982 ~ar Stenløse Kommune, Teknisk For-
valtning, ansøgt 'om nævnets godkendelse af en uden tilladelse på-
begyndt tagetage på eksisterende bebyggelse på matr.nr. 12 ~ og
12 l, Søsum by, Stenløse og om godkendelse af ændret Placering,af
et på ejendommen ulovligt etableret svømmebassin.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
26. oktober 1917 vedrørende fredning af Fuglesødalen i Stenløse...
Kommune og er beliggende i landzone.

Ved nævnets kendelse af 16. januar 1980 er meddelt godken-
delse af en 88,90 m2 'stor tilbygning med udnyttet tagetage til
eksisterende ejendom stor ca. 60 m2, hvorefter det smalede bolig-
areal vil udgøre ca. 220 m2. Ejendommens areal udgør ca. 2,8 ha.

Ved nævnets kendelse af 26. november 1980 blev bestemt, at
et på ejendommen uden tilladelse opført cirkelrundt svømmebassin,
stort 7 m i diameter og 1,20 m dybt, med omgivende terrasse med
støttemur af sten skulle fjernes og retablering af terræn foreta-
ges i overensstemmelse med oprindeligt terræn inden den l. januar
1981 samt at en foretaget træbeplantning i ejendommens skel og
langs vej skulle fjernes ligeledes inden l.januar 1981, alt under
forudsætning af, at nævnets kendelse ikke blev anket.

Ved nævnets kendelse af lo. december 1981 blev meddelt afslag
på dispensation til bibeholdelse af svømmebassin med omgivende ter-
rasse med støttemur af sten, og en af ejerens advokat under anke
af kendelsen af 13. november 1980 fremsat påstand om, at svømme-
bassinet var anlagt udenfor fredet område blev tilsidesat. Over-
fredningsnævnet undlod af behandle ankesagen, efter at nævnte på-
stand var fremsat.

•

\'J:~/'
~--' \ "
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•

Ved Overfredningsnævnets kendels~ af 15. marts 1982 blev
ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af svømmebassinet med
den nuværende placering afslået, og såvel dette med omgivende
terrasse m.v. og den ulovlige beplantning blev pålagt fjernet
senest den l. juli 1982. I kendelsen udtaltes blandt andet, at
Hovedstadsrådet og Stenløse Kommune var enige i nævnets afgørel-
se af lo. december 1981, og at Hovedstadsrådet og kommune i til-
fælde af enighed om en anden placering i nærheden af huset ikke
ville m09sætte sig en sådan. Det blev overladt til nævnet at af-
gøre, om der kunne gives tilladelse til opførelse af et svØmme-
bassin andetsteds på ejendommen.

Den i nærværende sags anledning fremsendte tegning af tag-
etage udviser, at den ulovligt opførte tagetage strækker sig Qver
hele huset og med tilbygning af altan. Tagetagen er iøvrigt ind-
rettet med hall, garderobe, kammer og soveværelse.

Nævnet foretog besigtigelse på ejendommen den 21. januar
1983 og konstaterede,

at tagetagen var etableret,
at svømmebassinet ikke var fjernet og
at den ulovlige træbeplantning ikke var fjernet.
Kun terrasse med støttemur af sten omkring bassin var fjerne~
Ejendommens ejer, fru Bente Christensen, var repræsenteret

ved ægtefællen Ib Christensen, der udpegede et moseareal belig-
gende syd for den værende bebyggelse og skrånende ned mod søen,
som det sted hvor svømmebassin m.v. ønskes placeret. Fra søens
modsatte side skråner terrænet op mod et bakkedrag.

Stenløse Kommunes byplan- og ejendomsudvalg har anbefalet
godkendelse af den ulovligt udførte tagetage og den ændrede pla-
cering af svømmebassin.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har intet haft
at bemærke til tagetagen og har undladt at udtale sig om svømme-
bassinet, men har generelt på mødet for besigtigelsen udtalt, "at
man ikke var glad for" de uden tilladelse foretagne indgreb på
ejendommen.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af Over-
fredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende

e
e
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godkendelse af den ulovligt opførte tagetage, således som den
fremtrådte ved besigtigelse den 21. januar 1983·på vilkår, at
der meddeles godkendelse i henhold til by- og landzoneloven.

Samtidigt tilbagekaldes den ved nævnets kendelse af 16. de-
cember 1980 meddelte godkendelse af tilbygning med udnyttet tag-
etage.

For så vidt angår den projekterede flytning af ulovligt op-
ført svømmeb~ssin bemærkes, at

da ejendommen er beliggende midt i det fredede område,
som fortrinsvis henligger som landbrugs- og gartne-
riarealer,
ejendommen er omgivet af ubebyggede skrænter,
den projekterede flytning nødvendiggør terrænændring og
den projekterede flytning fortsat indebærer, at svømm,-
bassinet fjernes fra bebyggelsen på en sådan måde, at
den ikke udgør noget tilbehør til denne,

findes projektet at virke misprydendE og fremmedartet for området,
hvorfor nævnet afslår at meddele godkendelse af OgS2 dette projekt.

Nævnet fastsætter herefter en frist til fjernelse af eksi-
sterende svømmebassin til den l. april 1983.

Da ejendommens ejer derhos ikke har efterkommet det ved Cver-
fredningsnævnets kendelse af 15. marts 1982 meddelte pålæg om
fjernelse af ulovlig beplantning, bestemmer nævnet endvidere, at
denne skal fjernes inden fornævnte frist den l. april 1983.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af
naturfredningslovens formål.

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til byg-

da
da
da

..

. / .
herren."

Hvilket herved meddeles.

MOdtaget I fredningsstyrelsen

('~I'I '\(f.' ,', l'
'-'\.'-LJ.L.

Ds lr:JrjtfcM
Fo .01"

1 5 F[,! u'')3Fredningsstyrelsen , Li. /"',)

Amaliegade 13,
1256 København K.



Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr· Kriminaldommerkontoret
Torvet 3-~, 3400 Hillerooe Tlf (03) 269800 ml kl 9-12

2 3 J, n 'fru)!,
Hlilerod, den hlJ. b;;"'O'1!

F S. nr 54/83.

REG. NR. 57o~--

'. Ang. o~~ygning af afløbssystem på matr. nr. 13 a Søsum, Ravns-
bjergvej 8.

'e VEd brev af 7. april 1983 har Stenløse Kommune, Teknisk
la Forval:~ing, ansøgt om nævnets godkendelse af ombygning af af-

lØbssys:em på matr. nr. 13 ~ Søsum by.
E~endommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af

26. ok:Jber 1977 om fredning af Fuglesødalen i Stenløse Kommune,
hvoref:er blandt andet er forbudt at ændre det naturlige jords-
mon vec afgravning eller opfyldning.

Nævnet har den 6. december 1976 meddelt tilladelse til e-
tabler:~g af rensningsanlæg på ejendommen.

Ifølge en af Danish Aerotechnology Systems AIS udarbejdet
beskrivelse af februar 1983 til ombygning af afløbssystem skal
nedlægges regnvands- og spildevandsledninger og sættes brønde.
Projektet indebærer udførelse af en "lagune", hvoraf tegning er
fremse~dt ved kommunens supplerende skrivelse af 16. november
1983. C~talte "lagune" er af areal ca. 220 m2 med omgivende fli-,
sekant, og til etablering af denne er det nødvendigt af rydde
4-6 m t~j løvskov og at foretage rydning til adgangsvej.

Hcvedstadsrådet har oprindeligt indstillet, at der under-
søges a~den mulighed for placering af "lagune", men har efter
modtaget oplysning om, at det teknisk ikke er muligt at foreta-
ge anden placering anbefalet dispensation fra Overfredningsnæv-
nets ke~delse under forudsætning af, at der stilles krav om, at
eksisterende beplantning i videst muligt omfang bevares.

S~ledes foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
fredni~gskendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende tilla-
delse til den ansøgte omlægning af afløbssystem og etablering
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• af "lagune" i overensstemmelse med de fremsendte tegninger på
vilkår,

at den for tilkørsel og arbejdets udførelse nødvendige træ-
rydning retableres ved plantning af samme træsorter helt
frem til flisekant og

at der ikke gives tilladelse til trærydning på adgangsvej til

•
"lagune".
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-

før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kom~ende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, cer virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den ~eddelte tilladelse kan der-
:or ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58.

En genpart af afgørelsen er samtidigt fremsendt til ejendom-
mens ejer Jørgen Høyer A/S, Ravnsbjergvej 8, 3670 Veksø, og
Danish Aerotechnology Systems A/S, Ravnsbjergvej, 3670 Veksø.

d)Vl'd,~
Lis Lauritsen

Formand



Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: lCriminaldommerkontoret

•
Torvet 3-5, }4()() Hillerød
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Hillerød. den '"'''''' L-:'...,,-}

F. S. nr. 147 /83 .

REG. NR. 57 6S---

Ang. planer for detail trace for naturgasfordelingsledninger på
matr. nrr. 11 a, 23, l a, 9 l, 17 a, 16 a og 16 d Veksø by,- - - - - -
5 ~ og 28 ~ Stenløse by, 6 E og 7 o Ølstykke by samt 9 ~, 7 ~,
12 gp, 3 ~ og 2 ~ Skenkelsø by.

Ved brev af 21. september 1983 har Hovedstadsregionens Na-
turgas I/S ansøgt om nævnets godkendelse af planer vedrørende
detail trace for naturgasfordelingsnet på matr. nrr. 11 ~, 23,
l a, 9 l, 17 a, 16 a og 16 d Veksø by samt 5 b og 28 a Stenlø-- -. - - - -
se by, der alle er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
vedrørende fredning af Fuglesødalen tinglyst den 6. januar 1978,
og af planer vedrørende detailtrace for naturgasfordelingsnet
på matr. nrr. 6 E og 7 o Ølstykke by samt 9 ~, 7 ~, 12 gp, 3 ~
og 2 ~ Skenkelsø by, der alle er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse vedrørende fredning af Storesø-Lyngen tinglyst
den 16. juli 1982.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
fredningskendelser tinglyst den 6. januar 1978 og den 16. juli
1982 for sit vedkommende tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med de fremsendte tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse

.;;, ...
',I,'
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af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58.

Lis Lauritsen
Formand



N aturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommerkontoret
Torvet 3-5. 3400 Hilleroo

Tlf. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12

~o~
REGJlJL. den 2-1. i4AJ 198Lt

F.S.nr. 36/84.

Ang. bebyggelse på matr. nr. l a Veksø by, Frederikssundsvej lo,
Veksø.,

e
e

Ved brev af 19. marts 1984 har Stenløse Kommune ansøgt om
2nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende en 294 m stor

driftsbygning for landbrug {hall på matr. nr. l a Veksø by.
Bygningens areal er 21 m x 14 ro og maksimale bygnings-

højde 6 m udført i farvede stålplader med tagbeklædning af grå
eternitplader. Bygningen er projekteret beliggende nær markvej,
nordvest for eksisterende staldbygning.

Ejendommen er en landbrugsejendom omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 vedrørende fredning
af Fuglesødalen i Stenløse Ko~mune, hvorefter det blandt andet
navnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke er påkrævede
for at kunne drive ejendommen på ri~elig økonomisk måde som
landbrugsejendom, og landbrugsbyggeri skal inden påbegyndel-
sen godkendes af fredningsnævnet med hensyn til placering og
udseende.

Sqgen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af

fredningskendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende til-
ladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmel&e med de
fremsendte tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begære} fredniqgsnævnets afgørelse,
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vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
førelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-
fredningslovens § 58.

En genpart af tilladelsen er samtidigt tilsendt bygherren
Erik Mølgaard, Kirkebakken 29, 3670 Veksø.

•

.
dM~

Lis Lauritsen
Formand

,



OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. '5?os-
AmalIegade 7 ams
1256 København K

Telefon ••••
01-133638

Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Toldbodgade 57
Postbox 196
1006 København K

Dato: 20. juni 1984

J. nr.: 2218/74 - 1/84

'~ Deres j.nr. D 2.340-2 overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977
om fredning af Fuglesødalen i Stenløse kommune - matr. nr. 5 b og 16 a
Stenløse By, Stenløse, og 9 l, Veksø By, Veksø•

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
har i skrivelse af 20. marts 1984 i medfør af naturfredningslovens § 34
tilladt Hovedstadsregionens Naturgas I/S at opføre 2 regulatorstationer
for naturgas med tilhørende ventilarrangement og fordelingsledningsgre-
ninger på ovennævnte ejendomme. Ejendommene er omfattet af overfrednings-
nævnets kendelse af 26. oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen i Sten-
løse kommune.

e
le

Regulatorstationerne, som normalt udføres i gule og orange
farver, tænkes placeret umiddelbart nord for Frederikssundsvej og dermed
tæt ved fredningens sydgrænse. Matr. nr. 5 ~ er uden bebyggelse det på-
gældende sted og grænser mod vest til en skolesti. Den ansøgte placering
på matr. nr. 9 l ligger i forbindelse med Veksø vandværk.

.tI

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget fredningsnævnets
.afgørelse tiloverfredningsnævnet med påstand om, at sagen kræver behand-

ling efter reglerne i naturfredningslovens § 34 a om rejsning af ny fred-
ningssag eftersom der er tale om en videregående afvigelse fra frednings-
bestemmelserne. Selvom lovens § 34 imidlertid kan finde anvendelse, finder
foreningen at station 561 B på matr. nr. 5 ~ af landskabelige grunde ikke
bør tillades placeret det ansøgte sted. Bakkeskråningen mod lavni~gen med
Fuglesø er meget fremtrædende fra vejen mellem Stenløse og Søsum, og en
bygning indenfor fredningsgrænsen vil være meget iøjenfaldende og klart
være i strid med fredningsbestemmelserne. Foreningen kan derimod tiltræde
det ansøgte på matr. nr. 9 l ved vandværket og ventilarrangementet på matr.
nr. 16 ~, hvis der etableres en slørende beplantning.

Fu 10-1
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Fredningen af Fuglesødalen , som''omfattede ea. 355 ha har til fo.r-
må~ at bevare de landskabelige værdier, således at tilstanden ikke må ændres,
og at arealerne udelukkende må benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs-
og gartneriarealer. Ifølge kendelsen er det navnlig forbudt, at anbringe byg-
ninger, der ikke er driftsøkonomisk nødvendige for en ejendoms drift som land-
brugs- eller gartneriejendom samt bygninger, skure, boder m.v., som virker mis-
prydende, herunder ledningsmaster.

Hovedstadsrådet og Stenlø~3 kommune har ikke mod~3t sig det ansøgte.

I sagens behandling har dl ltaget 9 medlemmer af I Jerfredningsnævnet.

Over fredningsnævnet skal I jtale:

•
Uanset det i fredningsbestemmelserne fastsatte gi lerelle bygge for-

bud findes en tilladelse til det ansøgte byggeri i et så stort fredningsområde
ikke at nødvendiggøre, at sagen behandles efter reglerne i natrufredningslovens
§ 34 a. Denne beslutning er truffet enstemmigt.

"e

Det tiltrædes, at fredningsnævnet har meddelt tilladelse til den an-
søgte bygning på matr. nr. 9 l i tilknytning til vandværket. Tilladelsen skal
dog være betinget af, at bygningen males eller på anden måde fremtræder i grøn
eller brun farve, og at der tilvejebringes og til stadighed opretholdes en slø-
rende beplantning omkring bygningen. Denne beslutning er ligeledes truffet en-
stemmigt. Derimod findes fredningsbestemmelserne ikke at burde fraviges til op-
førelse af fritliggende bebyggelse selvom de tjener offentligt formål på matr.
nr. 5 Q, som på det pågældende sted er uden andre bygninger. Denne beslutning
er truffet med 5 stemmer mod 4. Mindretallet har ment, at der under hensyn til
byggeriets formål burde meddeles tilladelse til det ansøgte.

Endelig tiltrædes fredningsnævnets tilladelse til det ansøgte ven-
tilarrangement på matr. nr. 16~, såfremt ansøgningen herom opretholdes. Denne
beslutning er truffet enstemmigt.

De stadfæstede tilladelser vedrørende matr. nr. 9 l Veksø By, Veksø,
og matr. nr. 16 ~, Stenløse By, Stenløse, bortfalder i medfør af naturfrednings-
lovens § 64 a, i det omfang, hvori de ikke nyttet inden 5 år fra dato.

r
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Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

r9~~-
REG. NlLilIerød, den - S JUNI 1987

•

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 9800 ml. kl. 9-12

F. S. nr. 11/87

, Ul .t.b-
S.toV" ');J \ E' ~LII EL~t . .=. .J ....

Ang. bebyggelse på matr. nr. 10 k VeksØ by, Korshøjgårdsvej 13.

Naturfredningsnævnet meddelte ved afgørelse af 29. november
1984 Knud Mark Jacobsen som ejer af ejendommen matr. nr. 10 ~
Veksø by tilladelse til opfØrelse af et helårshus i stedet for et
tidligere brandskadet helårshus på ejendommen .

Tilladelse blev meddelt på grundlag af indsendt tegningsma-
teriale i medfØr af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober
1977 om fredning af FuglesØdalen i StenlØse Kommune, hvorefter
blandt andet genopførelse af bebyggelse kræver fredningsnævnets
godkendelse.

Ved brev af 1. oktober 1986 meddelte StenlØse Kommune, Tek-
nisk Forvaltning, at bebyggelsen ikke var udfØrt i overensstem-
melse med nævnets godkendelse, og at der uden godkendelse var ud-
fØrt terrasse oven på garagebygning.

Nævnet tilskrev ejendommens ejer den 7. oktober 1986, og den
31. oktober 1986 svarede ejeren, at huset ved færdiggørelse ville
fremstå som hvidkalket murværk med teakfarvet træværk. Ejeren be-
svarede ikke spørgsmålet om terrasse.

AnsØgningen vedrØrende genopførelse af bebyggelse viste ifØl-
ge tegninger og beskrivelse en bygning udfØrt i træbeklædning 1 på
2 i svenskrØdt med hvide eller sorte markeringer.

Nævnet tilskrev påny ejendommens ejer den 6. november 1986,
og ejeren svarede den 15. november 1986, at der ikke var noget,
der ikke var beskrevet.

Nævnet anmodede påny ved skrivelse af 21. november 1986 eje-
ren om indsendelse af ansøgning til kommunens tekniske forvaltning
til berigtigelse af forholdene, idet man samtidigt meddelte, at
undladelse heraf ville medfØre fremsendelse af sagen til Hoved-- -stadsrådet med anmodning om videre foranstaltning.

Da ejeren ikke reagerede, blev sagen den 7. januar 1987
sendt til Hovedstadsrådet, der i brev af 19. januar 1987

Miljøministeriet
Skov· og Naturstyre~~~
j.nr. F tJtJ~/Å-S')K' li/S ')C

I
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at den vandskurede facade harmonerede med det omliggende landskab
i lige så hØj grad som en træbeklædning, men at terrassen fandtes
i klar strid med den af fredningsnævnets meddelte tilladelse.

Nævnet tilskrev påny ejeren den 22. januar 1987.
Med brev af 6. april 1987 fremsendte StenlØse Kommune, Tek-

nisk Forvaltning, til nævnet en fra arkitektfirma Lennart Holm,
Herlev, på vegne ejendommens ejer modtaget ansØgning om tilladel-
se til opfØrelse af tagterrasse på garagebygning med udgang fra
1. sals soveværelse samt ligeledes modtagne rettede tegninger for
så vidt angår terrasse.

StenlØse Kommune, Teknisk Forvaltning, har meddelt, at byplan-
og ejendomsudvalget har vedtaget ganske at henstille til nævnet,
hvorvidt det ansøgte skal efterkommes.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og
miljØforvaltning, der ikke har haft bemærkninger til det ansØgte.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende tilladelse
til den ansØgte terrasse i overensstemmelse med de fremsendte teg-
ninger på vilkår, at StenlØse Ko~~une som bygningsmyndighed medde-
ler fornØden godkendelse.

Nævnet har taget til efterretning den skete facadeændring.
Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse
af naturfredningslovens formål.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til bygherren, Knud Mark
Jacobsen, KMJ-BYG, Ud1ejrevej 31, 3650 Ølstykke, og arkitektfirma
Lennart Holm, Dalbugten 38 B, 2730 Herlev.

(Jr.1d~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 KØbenhavn K.



N aturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
• Adr.: Kriminaldommerkontoret
... Torvet 3-,. 3400 Hillerød

Tlf. (02) 269800 ml. kl. 9-12

,.

•

•

REG. NR.
Hillerød, den "'"1 JAN. 1987
F. s. nr. 129/86

Ang. bebyggelse på matr. nr. 10 d VeksØ,
Korshøjgårdsvej 5.

Ved brev af 2. september 1986 har StenlØse Kommune, Teknisk
Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse om-
fattende en 75-90 kwh vindmØlle på matr. nr. 10 Q VeksØ, Brand-
bjerggård.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
26. oktober 1977 vedrØrende fredning af Fuglesødalen i StenlØse
Kommune.

Fredningen har til formål at sikre FuglesØdalen med nærmeste
omgivelser. Arealerne er derfor fredet således, at tilstanden på
dem ikke må ændres, og de skal udelukkende kunne benyttes som
hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Det er
navnlig forbudt at opfØre bygninger, som ikke er påkrævede for
at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig Økonomisk måde som
landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Endvidere er blandt an-
det forbudt at anbringe bygninger, boder, skure eller andre ind-
retninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster.
El-master, der er nØdvendige for områdets egen forsyning, skal
dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabel-
fØring skal i sådanne tilfælde fØrst undersØges.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af

fredningskendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende afslag
på den ansØgte bebyggelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påanke s til Over fred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
førelse af naturfredningslovens formål.
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En genpart af afgØrelsen er fremsendt til bygherren, fru
Birgitte Marskot, Brandbjerggård, KorshØjgårdsvej 5, 3670
Veksø.

~~~
Lis Lauritsen

formand



" Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

REG.Nl 5/ O ~ å NO~1989
Hillerød, den

•
I

•
•

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02-2698 00 ml. kL 9-12

F. S. nr. l 21 / 89

Ang. bebyggelse på matr. nr. 10 a VeksØ,
Korshøjgårdsvej 7, StenlØse.

Ved brev af 7. september 1989 har StenlØse Kommune, Teknisk For-
valtning, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfatten-
de en 7,70 m x 8,10 m stor tilbygning på matr. nr. 10 ~ VeksØ by.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
26. oktober 1977 vedrØrende fredning af FuglesØdalen i StenlØse
Kommune, hvorefter det blandt andet er forbudt at opføre bygnin-
ger, som ikke er påkrævede for at kunne drive vedkommende ejendom
på rimelig Økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgart-
neri. Landbrugsbyggeri skal inden påbegyndelse godkendes af fred-
ningsnævnet med hensyn til placering og udseende. GenopfØrelse
samt til- og ombygning af eksisterende bebyggelse (helårs- og
sommerhuse) kan finde sted efter fredningsnævnets godkendelse.

Den ansøgte tilbygning er projekteret opført mellem eksiste-
rende bolig og driftsbygning til indretning med bryggers, entre,
bad og fyrrum, alt i eet plan. For at skaffe lys til bygningen er
projekteret et glasparti udformet som en trekant ud fra bygnin-
gen. Facader vil blive gulkalkede. Tagdækning vil blive tagpap og
glas.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og
miljØforvaltning samt Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-
ningskendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende tilladelse
til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
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mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelser kan der-
for ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til bygherren, Svend
og Mette Nielsen, Damstedgård, KorshØjgårdsvej 7, 3670 VeksØ.

• ~' ~

Lis La~
formandI

•
•



REG. NR. S7 os ,0 O
Namrfredcingsnævnet for

Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

-a

I

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02-2698 00 ml. kj. 9-12

F. S. nr. 160/89

Ang. udstykning af matr.nr. 17 a VeksØ by,
Hulehøjgård, VeksØ.

Ved brev af 15. november 1989 har Landinspektørfirma BØrge
Hansen, Frederikssund, på vegne gårdejer Knud Hansen ansøgt om
nævnets godkendelse af en udstykning af matr. nr. 17 ~ Veksø by.

Ifølge ansøgningen og vedlagt udstykningsforslag er projek-
teret særskilt udstykning af en 2000 m2 stor parcel, hvorved et
eksisterende beboelseshus på ejendommen udstykkes til brug for
ejeren, medens restejendommen skaloverdrages ejerens søn.

Ejendommen er delvis omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 26. oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen i StenlØse
Kommune, hvorefter blandt andet udstykning samt hegning kun må
ske med fredningsnævnets tilladelse, dog at almindelige landbrugs-
hegn kan opsættes uden tilladelse.

Skov- og Naturstyrelsen har den l. december 1989 ladet ting-
lyse beskyttelse af fortidsminde nr. 3028:20, en 10 x 14 ro stor
hØj, orienteret i ø-V, 2,5 m hØj og med sydside afgravet.

En del af den projekteret udstykkede parcel er beliggende
inden for 100 m-linien fra fortidsmindet.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan-
og miljøforvaltning, StenlØse Kommune, Kulturhistorisk Kontor og
Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 48, stk. 1, jfr. § 53 og
fredningskendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende tilla-
delse til den ansøgte udstykning i overensstemmelse med den frem-
sendte tegning og ansøgning.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er Udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
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mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger
og institutioner, der virker for gennemfØrelse af naturfrednings-
lovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til ejendommens ejer,
gårdejer Knud Hansen, Hulehøjgård, Frederikssundsvej 108, 3670
Veksø, og Landinspektørfirma Børge Hansen, Lundevej 44, 3600
Frederikssund.

~~
Lis Lauritsen

formand



Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

tit

•

Hillerød, den 1 8 J UNI 1990
F. S. nr. 3 8 / 9 OAdr.: Civildommerkontoret

Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02-2698 00 ml. kl. 9-12

Ang. bebyggelse på matr. nr. 10 a m.fl. VeksØ,
Korshøjgårdsvej 7, VeksØ.

Ved brev af 15. marts 1990 har StenlØse Kommune, Teknisk For-
valtning, fremsendt ansØgning om nævnets godkendelse af en bebyg-
gelse omfattende et 531 m2 stort maskinhus på matr. nr. 10 a m.fl.
Veksø.

Ejendommen matr. nr. 10 a er delvis omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 26. oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen i
StenlØse Kommune.

Ejendommen er noteret som landbrugsejendom.
Ifølge Overfredningsnævnets kendelse er det blandt andet for-

budt at opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive
vedkommende ejendom på rimelig Økonomisk måde 'som landbrugsejendom
eller frilandsgartneri. Landbrugsbyggeri skal inden påbegyndelse
godkendes af fredningsnævnet med hensyn til placering og udseende.
GenopfØrelse samt til- og ombygning af eksisterende bebyggelse
(helårs- og sommerhuse) kan finde sted efter fredningsnævnets god-
kendelse.

Ved afgØrelse af 8. november 1989 meddelte nævnet for sit ved-
kommende tilladelse til en tilbygning af areal 7,70 x 8,10 m projek-
teret opført mellem eksisterende bolig og driftsbygning til indret-
ning med bryggers, entre, bad og fyrrum, alt i eet plan. For at
skaffe lys til tilbygningen er projekteret et glasparti udformet
som en trekant ud fra bygningen. Facader vil blive gulkalkede. Tag-
dækning vil blive tagpap og glas.

Det nu ansøgte maskinhus er projekteret beliggende syd for
eksisterende bebyggelse. Materialer vil være farvede stålplader
og tagdækning grå eternitplader med PVC-ovenlys. BenhØjde er an-
givet med 3,50 m.

Sagen har af nævnet den 23. marts 1990 været forelagt Frederiks-
borg Amt, landskabsafdelingen, der ifølge svar af 21. maj 1990 ikke
har indvendinger mod det ansøgte.
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Sagen har den 23. maj 1990 været forelagt Danmarks Naturfred-
ningsforening, der ifølge svarskrivelse af ll. juni 1989 ikke har
bemærkninger til ansøgningen.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende tilladelse
til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens
formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr anke-
fristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Svend
Nielsen, Korshøjgårdsvej 7, 3670 VeksØ, og Bundgaard Byg A/S,
Danmarksvej 30, 8660 Skanderborg.

JM~~
Lis Lauritsen

formand



Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerod
Tlf. ~2" 26 9800 ml. kl. 9-12

REG.NR. 5705600
Hil1crod, den 1 2 SEP, 1990
f. S. nr. 9 8 / 89

N aturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

•

•

Vedr. udstykning af landbrugsejendommen matr.nr. 4 a m.fl.
Søsum , StenlØse, "Pudebj erggård ".

Ved brev af 30. juni 1989 har StenlØse Kommune, Teknisk For-
valtning, fremsendt ansøgning af 2. juni 1989, indgået til forvalt-
ningen den 16. juni 1989, fra landinspektør J. Bruun Andersen på
vegne arvingerne Birgit Olsen og Jørgen Olsen i boet efter Ejner
Olsen om udstykning af landbrugsejendommen matr. nr. 4 a m.fl.
SØsum, StenlØse, "Pudebjerggård".

Ejendommen omfatter matr. nrr. 1 ~' 3 ~' 4 ~' 4 ~' 70 og 71
Søsum.

Ejendommen er med undtagelse af matr. nr. 1 a omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 om fredning af
Fuglesødalen i StenlØse Kommune således, at der blandt andet ikke
ma opfØres bebyggelse overhovedet, heller ikke til landbrugsformål,
og udstykning samt hegning må kun ske med fredningsnævnets tilla-
delse, dog at almindelige landbrugshegn kan opsættes uden tilladel-
se.

Det fredede areal, der ifølge kendelsen er ubebygget, udgØr
ialt 49,09 ha heraf uden for byggelinier 32,12 ha og med pålagt byg-
gelinie i henhold til naturfredningslovens § 47 a 16,97 ha.

Der er landbrugspligt på matr. nrr. 3 ~' 4 a og 4 ~.
Ved brev af 18. juli 1989 anmodede landinspektØren om nævnets

udtalelse vedrØrende det fremsendte udstykningsprojekt vedlagt kopi
af skrivelse af 18. juli 1989 til Jordbrugsdirektoratet.

Ved skrivelse af 9. oktober 1989 meddelte Jordbrugsdirektora-
tet følgende:
"...1 den anledning meddeler Jordlovsudvalget tilladelse til, at
Jørgen Olsen erhverver landbrugsejendommen matr. nr. 5 b SØsum by,
Stenløse.
Tilladelsen er betinget af, at Maren MØller Olsens anpart i land-
brugsejendommen matr. nr. 13 m.fl., Spandet Ejerlav, Spandet er
afhændet i overensstemmelse med landbrugs lovens regler senest 1
år fra d.d., samt af at Jørgen Olsen senst 6 måneder efter erhver-
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velsen tager bopæl på ejendommen.,
Jordbrugsdirektoratet godkender samtidig udstykning af den ca. 24
ha Østligste lod af jorderne til landbrugsejendommen matr. nr. l a
m.fl., Søsurn By, StenlØse.til sammenlægning med landbrugsejendom-

I

men matr. nr. 5 b smst., samt frastykning af lodden på 0,7 ha til
boligbebyggelse og den del af bygnings lodden , der i kommuneplanen
er udlagt til fritidsområde , tennisbane.
Jordbrugsdirektoratet kan derimod ikke godkende, at ejendommens
bygninger fraskilles, medmindre restejendommens jorder indlægges
under anden landbrugsejendom efter landbrugslovens regler eller
under en ejendom, der opfylder betingelserne for genopretning.
Jordbrugsdirektoratet kan godkende, at ejendommens bygninger fra-
skilles, hvis al landbrugsjorden, ca. 48 ha, sammenlægges med Jørgen
Olsens landbrugsejendom matr. nr. Sb.
Jordlovsudvalget har ved sin afgørelse lagt vægt på, at man efter
sædvanlig praksis ikke godkender, at afstanden mellem ejede/med-
ejede ejendomme overstiger la km, og Jordbrugsdirektoratet har ved
sin afgørelse lagt vægt på, at det vil stride mod de regler land-
brugsloven skal varetage, at tillade en restejendom uden bygninger,
da den kommende ejer af ejendommen ikke ejer og bebor anden landbrugs-
ejendom indenfor lovens afstandskrav på 10 km ••• "

Frederiksborg Amt som sekretariat for Jordbrugskomrnissionen
tilskrev den 28. maj 1990 Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning,
sålydende:
"...Ved brev af 6. april 1990 fremsender De ansØgning om udstykning
af landbrugsejendommen matr. nr. 4 ~ m.fl. Søsum by, StenlØse til
Jordbrugskommissionens afgørelse i henhold til landbrugs loven.
Udstykningen fremgår af vedlagte kortbilag.
Lod l, som omfatter det eksisterende stuehus samt hovedparten af
driftsbygningerne, Ønskes udstykket med ophævelse af landbrugs-
pligten til anvendelse som helårsbolig.
Lod 3, som omfatter ca. 30 ha af landbrugslodden~ ønskes frastykket
til sammenlægning med nærliggende landbrugsejendom matr.nr. 5 ~'
Lod 2 og 4 ønskes herefter at skulle udgøre en selvstændig landbrugs-
eJendom. Lod 2 omfatter 3 tennisbaner og en bygningsdel omfattende
et klubhus til tennisbanerne, en lade på ca. 350 m2 og - efter kom-
munens oplysninger - på l. sal over klubhuset et toilet, et værelse
og et køkken, der p.t. ikke er registreret som en bolig.
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Lod 4 er i næsten sin helhed omfattet af Fuglesøf=edningen, der
umuliggør bebyggelse af enhver art - også landbrugsmæssig.
Frastykning af lod 3 til sammenlægning med landbrugsejendommen
matr. nr. 5 ~ Søsum by, StenlØse kræver ikke tilladelse fra Jord-
brugskommissionen.
Jordbrugskommissionen for Frederiksborg amt kan imidlertid ikke
godkende frastykning af lod l, bestående af stuehus samt største-
parten af driftsbygningerne, medmindre lod 4 sammenlægges med nær-
liggende landbrugsejendom efter reglerne i landbrugs lovens § 13 .
Kommissionen har i sin afgørelse lagt vægt på at landbrugsejendom-
mens bygnings lod i lokalplanen for Søsum landsbyer udlagt til
jordbrugsformål, hvorfor der ikke er noget der taler for at lod l
med landbrugsejendommens stuehus samt stØrstedel af driftsbygnin-
ger frastykkes med ophævelse af landbrugspligten jf. landbrugslo-
vens S 4 stk. l..."

Landinspektøren har herefter anmodet om nævnets stillingtagen
til frastykning af fornævnte lod 3, som på vedlagt kortbilag er
vist som en del af matr. nr. 4 ~' og som sammen med matr. nrr. 4 ~
og 70 er projekteret udstykket som parcel 2 til landbrug i forening
med matr. nr. 5 ~ uden fysiske ændringer eller anden anvendelse end
til landbrug.

Ifølge landinspektørens skematiske redegørelse er arealet af
matr. nr. 4 ~ stort 20 ha, heraf vej 854 m2 .

Der er ikke ansøgt om særlig hegning.
Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-

skabsafdelingen samt Danmarks Naturfredningsforening.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-

ningskendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkommende tilladelse til
den ansøgte udstykning i overensstemmelse med de fremsendte tegnin-
ger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens
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formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr anke-
fristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til landinspektør J.
Bruun Andersen, Frejasvej 5, 3400 HillerØd.

JM~
Lis Lauritsen

formand



N aturfredningsn:z:vnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

J REG.NR. b705.oo
- 2 DCC. 1991

Hi11~rød, den

•-
•

,
•

Adr.: uvildommerkontOret
Kannikegade S, 3400 Hill~rød
ru.42 - 26 98 00 ml. Id 9-12

125/91
ModtagetI

Skov-og Naturstyretsen
- 3 DEC. 1991

F.S. nr.

Ang. bebyggelse på ejendommen matr. nrr. 12 c og 12 l Søsum,
Poppelvej 7, Stenløse .

Ved brev af 21. august 1991 har Stenløse Kommune, Teknisk
Forvaltning, til nævnet fremsendt ansøgning af 30. juli 1991 om
tilladelse til opførelse af en ca. 69 m2 stor tilbygning på ejen-
dommen matr. nr. 12 c Søsum.

Ifølge forvaltningens brev er den eksisterende beboelsesbyg-
ning på 149 m2. Tilbygningen er projekteret opført i gasbeton,
der beklædes med svenskrødt træ, og tagbelægning vil være grå
bølgeeternit som på eksisterende beboelse.

Ejendommen af areal ca. 2,8 ha er en landbrugsejendom belig-
gende i landzone.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
'26. oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen i Stenløse Kommune.

Fredningen har til formål at sikre Fuglesødalen med nærmeste
omgivelser, og det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som
ikke er påkrævede for at kunne drive ejendommen på rimelig økono-
misk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Landbrugs-
byggeri kræver dog nævnets godkendelse .

Genopførelse samt til- og ombygning af eksisterende bebyg-
gelse (helårs- og sommerhuse) kan finde sted efter frednings-
nævnets godkendelse.

Det er forbudt at anbringe bygninger, boder, skure eller
andre indrentinger, som kan virke misprydende.

Af fremsendt tegningsmateriale fre~går, at eksisterende
bygning har udnyttelig tagetage, og at projekteret tilbygning har
udnyttet tagetage.

Mil icministeriet
Sk~v- og Naturstyn~lseD ~
J.O!. SN I '2. /I / ~ -00 '17-
~l<1. nr, "
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Som følge af uoverensstemmelser mellem oplysninger om stør-
relsen af det nu oplyste bebyggede areal og de herom givne oplys-
ninger i tidligere ved nævnet behandlede sager af forhold ejen-
dommen vedrørende har nævnet den 11. oktober 1991 anmodet Stenlø-
se Kommune, Teknisk Forvaltning om en redegørelse.

Ved skrivelse af 28. oktober 1991, modtaget den 4. november
1991, har forvaltningen fremsendt følgende oplysninger:
1. Den af nævnet den 16. januar 1980 meddelte tilladelse til

opførelse_af en 89 m2 stor tilbygning med tagetage på 35,7 m2
blev ved bygningsmyndighedens eftersyn den 5. august 1981
konstateret ikke at være påbegyndt, og byggetilladelsen be-
tragtedes dermed som bortfaldet.

2. Den 17. maj 1983 er meddelt byggetilladelse til nyindretning
af tagetage i eksisterende bygning. Arbejdet er udført, og
der er meddelt ibrugtagningstilladelse den 8. marts 1985.
Den samlede bebyggelse er på baggrund af BBR-oplysninger
149 m2, hvoraf 117 m2 er boligareal fordelt med 64 m2 i
stueetage og 52 m2 i tagetage samt et udhus på 30 m2.

3. Den i nærværende sag fremsendte ansøgning om tilbygning er
på ialt 80 m2 og ikke som tidligere oplyst ca. 69 m2 og er
placeret vinkelret på sydfacaden.

I Teknisk Forvaltnings skrivelse af 28. oktober 1991 siges
videre:
R ••• Ved bygningsmyndighedens eftersyn den 23. oktober 1991 kon-
stateredes, at den eksisterende bolig er som angivet i bilag 4,
med undtagelse af, at de 2 fag vinduer, der fjernes ved tilbyg-
ningen, ikke er udført med vandrette sprosseopdeling.
Ejendommen står malet lyserød med hvide vinduesrammer og brunt
eternittag.
Af ansøgningen fremgår, at tilbygningens træbeklædning udføres
behandlet med svenskrød træbeskyttelse og hvide vinduesrammer,
samt at taget males lysegråt.
Endvidere fremgår det, at alle vinduer herunder også de eksiste-
rende er udført uden vandrette sprosser, samt at der er opsat
søjler under eksisterende tagudhæng.
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Uanset, at byplan- og ejendomsudvalget har godkendt projektet,
kan projektet kun anbefales under forudsætning af, at mur og træ-
beklædning udføres i samme farve, samt at vinduer i tilbygning
udføres med små sprosse de vinduesrammer svarende til de eksiste-
rende.
Ud over et eksisterende udhus fra omkring 1900 på ca. 10 m2 og
ikke 20 m2 som oplyst i BBR, er der opstillet en hytte på ca. 15
m2, benyttet som udhus i træ. Der ses ikke at foreligge byggetil-
ladelse til udhuset.
Efter telefonisk henvendelse til ansøgeren, Lars Erichsen, den
25.10.91 kan oplyses, at hele ejendommen vil blive malet svenskrød,
og hytten vil blive fjernet, når byggetilladelse foreligger ..."

Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg,Amt, land-
skabsafdelingen, samt Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkom-
mende tilladelse til den ansøgte bebyggelse på vilkår,

at hele ejendommen males svenskrød,

at vinduer i tilbygning udføres med små sprossede vinduesrammer
svarende til de eksisterende, og, at der meddeles fornøden zonelovstilladelse.

Den omhandlede ca. 15 m2 store hytte, der benyttes som udhus,
er ikke herved godkendt.

Såfremt hytten skal bibeholdes, skal der inden en måned fra
dato indsendes ansøgning herom til nævnet.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse,
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vedkommende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte fore-
ninger og institutioner, der virker for gennemførelse af natur-.
fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke
udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Lars
Erichsen, Poppelvej 7, Søsum, 3670 Veksø.

,.

~~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



~I REG.NR. ~ 70Se-OO
OVERFREDNINGSNÆVNET Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 BJ /bop

Knud Agger
Humlebakken 16
3670 Veksø

Den 2. januar 1992

J.nr. 2218/74~1/91

•
I Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts Sydlige Fredningskreds har den 22.

august 1991 nægtet at godkende opførelse af en driftsbygning på Deres land-
brugsejendom matr.nr. 9 ~ m.fl. Veksø. De har påklaget nævnets afgørelse
tilOverfredningsnævnet.

•

Ejendommen, der er på ca. 5,1 ha, er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 26. oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen i Stenløse Kommune.
Fredningen har til formål at sikre Fuglesødalen med nærmeste omgivelser.
Arealerne, der fortrinsvis omfatter landbrugs- og gartneriarealer, er fre-
det således, at tilstanden på dem ikke må ændres. Det er navnlig forbudt
at opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive vedkommende
ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgart-
neri. Landbrugsbyggeri skal dog inden påbegyndelsen godkendes af nævnet
med hensyn til placering og udseende, hvilket også gælder flytning af
driftsbygninger til et landbrug.

Ansøgningen er fremsendt gennem Stenløse Kommune, der har oplyst, at den
ansøgte bygning vil få et areal på 240 m2 og skal bruges til opbevaring af
traktor, halm samt eventuelt indrettes med båse til får.

På ejendommen findes en beboelsesbygning på 167 m2 samt 5 bygninger til
brug for driften på tilsammen 274 m2•

G.&. \ 2 l I 12- - DO"" 7 ) Q. l.<", "?;,
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Kommunen har overfor fredningsnævnet anbefalet det ansøgte på betingelse
af, at der langs hallens nordlige og østlige facader tilplantes med fyr og
gran i mindst to rækker.

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen har ikke haft bemærkninger til det
ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har bl.a. udtalt, at den ansøgte ha~, hvis
den opføres det planlagte sted, vil være meget synlig fra nord. Den vil
således væsentligt forstyrre helhedsindtrykket midt i det fredede område og
selv en skærmende beplantning vil ikke være nok til at afbøde synsindtryk-
ket. Selvom formålet med bygningen for så vidt er fornuftigt nok, har
Danmarks Naturfredningsforening ud fra landskabelige hensyn udtalt sig imod
en godkendelse af hallen med den planlagte placering. Hallen bør efter
foreningens vurdering placeres længere mod syd på grunden tættere på vejen
Humlebakken.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse bl.a. henvist til, at der tidligere er
meddelt afslag til opførelse af henholdsvis et hønsehus og nogle minkhal-
ler, idet bebyggelserne med de påtænkte placeringer ville være endog meget
synlige fra betydelige områder af Fuglesø-fredningen og således være i
strid med fredningens formål. Nævnet har herefter meddelt afslag på den nu
ansøgte bebyggelse som følge af den projekterede placering, der findes at
være stridende mod fredningens formål, som blandt andet er at bevare udsig-
ten over de fredede arealer.

I Deres klage har De anført, at den ansøgte driftsbygning er placeret i nær
tilknytning til en af ejendommens øvrige driftsbygninger og at den ansøgte
placering er den mest praktiske for driftsbygningens brug og tager mest
hensyn til eksisterende beplantning af g~le træer.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Under hensyn til fredningens formål må der ved godkendelse af landbrugs-
byggeri i området lægges megen vægt på, at bebyggelsen ikke placeres så-
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ledes, at den vil være synlig over store afstande eller virke dominerende i
landskabet.

Ud fra det oplyste om den ansøgte bygnings størrelse og placering finder
Overfredningsnævnet ikke grundlag for at anlægges en anden vurdering end
den, som fredningsnævnet har anlagt.

Fredningsnævnets afgørelse af 22. august 1991 stadfæstes derfor.

Et eventuelt forslag til en anden placering af bygningen, der i højere grad
imødekommer de fredningsmæssige hensyn, må i givet fald forelægges fred-
ningsnævnet påny.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

vicefo
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F.S. nr.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 6 AUG. 1992

Ang. bebyggelse på matr. nr. 9 u m.fl. Veksø,
Humlebakken 16, Veksø.

Ved brev af 17. marts 1992 har Stenløse Kommune, Teknisk
Forvaltning, på vegne Knud Agger ansøgt om nævnets godkendelse af
en bebyggelse omfattende en 226'm2 stor hal til brug som avls/
driftsbygning på matr. nr. 9 u Veksø.

Ejendommen af grundareal-51239 m2 er noteret som landbrugs-
ejendom og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26.
oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen i Stenløse Kommune.

Fredningen har til formål at sikre Fuglesødalen med nærmeste
omgivelser. Arealerne, der fortrinsvis omfatter landbrugs- og
gartneriarealer, er fredet således, at tilstanden på dem, ikke må
ændres. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke er
påkrævede for at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig øko-
nomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Land-
brugsbyggeri skal inden påbegyndelsen godkendes af nævnet med
hensyn til placering og udseende, hvilket også gælder flytning
af driftsbygninger til et landbrug.

Ejendommens tidligere ejer har i 1977 flere gange fået med-o
delt afslag på opførelse af et hønsehus, fordi det på grund af
placeringen ville kunne ses fra store dele af det fredede område.
Fredningsplanudvalget foreslog i stedet en placering i det syd-
østlige hjørne og det indhegnede areal vest for ejendommens byg-
ninger, hvilket ejeren ikke kunne acceptere.

r 1987 ansøgte ejendommens nuværende ejer om en principgod-
kendeIse til etablering af minkfarm. Ansøgningen blev tilbagekaldt
efter at nævnet havde anmodet om et forslag til ændret placering
til iagttagelse af fredningens formål, eventuelt således at hal-
lerne blev placeret nærmere ejendommens øvrige driftsbygninger.

a,i1.l0Il11111sterwl

(~kov- og NatUl'stYl'Cllien
J.nr.SN /;211/;;-001-'1 -
,'\kt. nr. ft
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Den 24. marts 1991 ansøgte ejeren om godkendelse af en 240
2m stor· driftsbygning til opbevaring af traktor, halm og even-

tuelt båse til får projekteret beliggende nord for eksisterende
bebyggelse ud mod det åbne land.

Stenløse Kommune oplyste om eksisterende bygningsmasse, at
den omfatter

• v Pakkerum - benyttet til redskaber for landbrug

167 2m
66 2m
30 2m
32 m2

26 m2

120 m2

I Bolig - to etager
II Maskinhus - benyttet som værksted/hobbyrum
III Garage
IV Udhus - benyttet som stald for heste og får

VI Drivhus - benyttet til halmopbevaring
Nævnet meddelte afslag som følge af den projekterede place-

ring, der fandtes at være stridende mod fredningens formål, som
blandt andet er at bevare udsigten over de fredede arealer.

Nævnet~ afgørelse blev stadfæstet af Overfredningsnævnet.
Den 6. januar 1992 ansøgte ejeren om tilladelse til opførel-

se af en 240 m2 stor avls- og driftsbygning til opbevaring af
traktor, halm og stald for får placeret vest for det værende
drivhus.

Stenløse Kommune anbefalede det ansøgte på betingelse af, at
kiphøjden maksimalt blev 5 m.

• Ejeren tilbagetog ansøgningen.
Den nu til behandling fremsendte ansøgning omfatter en 226

m2 stor standard-Repal stålhal med en sidehøjde på 3 m og med 200

taghældning. Sideporthøjde er 2,74 m og gavlporthøjde er 3,84 m.
Udvendigt sokkelmål er 11,72 m x 19,26 m.

Hallen er projekteret beliggende vest far eksisterende driv-
hus og parallelt med dette.

Ejeren ansøger om en kiphøjde på 5,5 m fra terræn.
Ifølge Stenløse Kommunes ansøgningsskrivelse vil hallen mod

nord blive nedgravet ca. 50 cm i terrænet. Kiphøjden over eksiste-
rende terræn bliver herefter mod nord 5,20 m og mad syd 6,30 m.
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Stenløse Kommune har anbefalet det ansøgte.
Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-

skabsafdelingen, og Danmarks Naturfredningsforening.
Nævnet foretog besigtigelse og holdt møde den 19. maj 1992.
Ejendommens ejer oplyste, at han havde 10 får og 1 vædder.

Han ønskede at øge bestanden til ca. 50 får, hvorfor han behøver
staldplads, når fårene læmmer, og til opbevaring af hø og halm.

Nævnet bemærkede, at der nord og vest for den projekterede
hal er en træbevoksning, som mod nord omfatter høje træer.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 for sit vedkom-
mende tilladelse til den ansøgte bebyggelse på vilkår,
at kiphøjde over eksisterende terræn mod nord og mod syd ikke

overstiger højden på eksisterende byggeri,
at eksisterende bevoksning nord for den projekterede hal bevares,

og
at indkørsel til hallen sker fra syd.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Knud
Agger, Humlebakken 16, 3670 Veksø.

~ Ja.Wl~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
e: Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.



Fredningsnævnete for

Frederiksborg Amt

Moatagøtl
Sf(eVbog Naturstyrelsen

23 DEC. 1993

REG.Nit O 1- 05"'- O O

Helsingør,den Z1 DB:. •

Vedr. FS 93/93 ! matr. nr. 4 s Søsum

Ved skrivelse af 17. september 1993 har Dines Jørgensen & Co. A/S
for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse
til etablering af en rundkørsel på blandt andet ovennævnte
ejendom, der er omfattet af Dverfredningsnævnets kendelse af 26.
oktober 1977.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand.

~'Q \'l\\/'J... oo~'7
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Fredningsnævnet

'_ for
Frederiksborg Amt

REG. NR. 5":1-05 . CO
Helsingør, den 2 4 J ULI 1995

Modtaget i
Skov- og Naturstyreiselu

2 5 JUU 1995

Vedr. FS 48/95, matr. nr. 9 ae Veksø by, Veksø

Ved skrivelse af 12. juni 1995 har Stenløse Kommune for ejeren
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre
en ny hævet terrasse langs nordfacaden af eksisterende enfami-
lieshus på ovennvænte ejendom.

Ejendommen er omafttet af Overfredningsnævnets kendelse af 26.
oktober 1977, der har til formål at bevare status quo. Det an-
føres i fredningsbestemmelserne, at "det navnlig er forbudt at
opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive ejen-
dommen som landbrug", men dog at "til- og ombygning af eksiste-
rende bebyggelse (helårs- og sommerhuse) kan finde sted efter
fredningsnævnets godkendelse".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

tt Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-

Stengade 72-74.3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



seslovens § 87, stk. 3.

4LThorkild Bendsen
nævnets formand.

Bjarne Christiansen, Vandtårnet 15, 3670 Veksø,
Danmarks Naturfredningsforening, j.nr. 0119-15,
Stenløse Kommune, j.nr. 02.00.00 G02 Ejd. nr. 03971-0,
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-235-3-95,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Frede Lundsteen.



Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

iVluu~~t:l~j
Sf(ov- og Natursty?efseW

~ 5 NOV,~9~~~

5-=t05.00I'

Helsingør, den 1 4 NOV. 1995

Vedr. FS 81/94, matr. nr. 3 a Søsum by, Stenløse.

Ved skrivelse, modtaget i fredningsnævnet den 29. november 1994
har Birgit Olsen som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om næv-
nets tilladelse til

• at renovere en hytte på ejendommen med henblik på helårsbenyttel-
se samt,

at frastykke matr.nr. 1 a fra ejendommen, som derudover består
i'af matr.nr.ene 3 a, 3 g og 71 smst.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26.
oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen, der har til formål at
bevare status quo, idet fredningsbestemmelserne anfører,

at det navnlig er forbudt, at opføre bygninger, som ikke er
påkrævede for at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig
økonomisk måde som landbrug,• at det navnlig er forbudt at anbringe bygninger, boder, skure
eller andre indretninger, som kan virke misprydende samt,

at genopførelse samt til- og ombygning af eksisterende bebyggel-
se (helårs- og sommerhuse) kan finde sted efter fredningsnævnets
godkendelse.

Som særlig bestemmelse for ejendommen matr.nr. 3 a m.fl. gælder:

at der på den del af ejendommen, der ligger i det fredede område,

\'l.\\h..-OO\"(1
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ikke må opføres bebyggelse overhovedet, heller ikke til land-
brugsformål!

Den omtalte hytte er nævnt i fredningsnævnets kendelse som jagt-
hytte.

Efter det foreliggende henligger hytten som ruin.

Stenløse kommune har meddelt nævnet, at man ikke kan anbefale en
tilladelse til det ansøgte.

Nævnet har fra Frederiksborg Amt modtaget en tilsvarende medde-
lelse .• Det fremgår af sagen, at Frederiksborg Amt den 18. maj 1995 har
meddelt afslag til det ansøgte i medfør af Planlovens § 35.
Dette afslag er af ejerne påklaget til Naturklagenævnet, hvi~ ;

r

afgørelse er sat i bero på fredningsnævnets afgørelse i nærvæ-
rende sag.

Nævnet finder det ansøgte uforenelig med formålet med fredningen
og meddeler derfor afslag på ansøgningen, jfr. Naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

W~
Thorkild Bendsen

nævnets formand.

Birgit Olsen,
Danmarks Naturfredningsforening,
Stenløse kommune, j.nr. 01.03.03. G02 05680-1
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-235-3-94,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Frede lundsteen.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sten gade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 09 17 fax. 49 21 46 86 Helsingør, den 11. nov. 1996

REG. NR. 51c5. 00

Vedr. FS 32/96 matr.nr. 12 c m.fl. Søsum by, Stenløse

Ved skrivelse af 22.05.96 har Stenløse Kommune for ejerne af ovennævnte ejendom ansøgt
om nævnets tilladelse til

at udvide eksisterende helårsbolig med et bruttoetageareal på ca 55 m2,
at nedrive et eksisterende udhus, samt

e at opføre en drifts-, udhus- og carportbygning på ca 122m2 i forbindelse med opførelse af en
støttemur.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 26. okt. 1977 (Fuglesøfredningen),
der har til formål at bevare status quo, idet fredningsbestemmelserne anfører, "at det navnlig
er forbudt at opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at drive ejendommen som landbrug
samt at anbringe bygninger, boder eller skure, som kan virke misprydende. "

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse .• Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
relsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Thorkild Bendsen
nævnets formand CL et S tI) I ?9 6~ !.< II/< ~OCJ .) O

(



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør

• Tlf. 49210917 fax. 4921 4686 Helsingør, den 10/12-97

REG. NR. 51 O~ . O o'

Vedr. FS 32/97, matr.nr. 10 k Veksø by, Veksø, beliggende Korshøjgårdsvej 13 i
Stenløse.

Ved skrivelse af 28. maj 1997 har Stenløse Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom an-
søgt om nævnets tilladelse til at foretage tilbygning på eksisterende enfamiliehus med 2 glas-
karnapper på henholdsvis 4,3 m2 og 0,7 m2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977. Det er fred-
ningens formål at bevare området som landbrugs og gartneriarealer. Fredningsbestemmelserne
anfører at genopførelse samt til- og ombygning af eksisterende bebyggelse kan finde sted efter
fredningsnævnets godkendelse.•
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet hlden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger o .lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt klage har op-
sættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an-
det, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

h7

Thorkild~
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Ejer Poul Erik Nielsen, Korshojgårdsvej 13,3670 Veksø
Arkitekterne Alsløv , Andersen & Vorbeck A/S.
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-235-3-97
Danmarks Naturfredningsforeningj.nr. 0119-15
Stenløse Kommune, j.nr. 01.05.10 P21, ejd.nr. 03003-9
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Frede Lundsteen.

~C/ /.?...J // h..; - 0c) 30
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17 fax. 4921 4686 Helsingør, den 23. marts 1998

REu ..NR. 5105. ao·

Vedr. FS 10/98, matr.nr. 13 a m.fl. Søsum by, Stenløse

Ved skrivelse af 23. januar 1998 har Frederiksborg Amt for landinspektør Jens Bruun
Andersen ansøgt om nævnets tilladelse til at udstykke ovennævnte landbrugsejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977. Det er
fredningens formål at bevare landskabet i Fuglesødalen. Fredningsbestemmelserne
anfører at udstykning kun må ske med efter fredningsnævnets godkendelse.

Det er oplyst at udstykningen ikke medfører nogen ændring i anvendelse af bygninger,
beboelse eller arealer.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke
er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Na-
turklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger o .lign, som har en væsentlig interesse i af-
gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt klage
• har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

~
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Landinspektørgruppen, Frejasvej 5, 3400 Hillerød
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-235-8-97
Danmarks Naturfredningsforening j .nr. 0119-15
Danmarks Naturfredl1lngsforenings lokalkomite, Jørgen Bengtsson
Stenløse Kommune, j.nr. 01.04
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Frank Elong



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf 49210917 Fax. 49214686

Helsingør, den 15.07.98

REG. NR. 5105.00.

Vedr. FS 48/98. Matr. nr. 1 a Veksø by, Veksø, beliggende Frederikssundvej 10,

Stenløse Kommune.

Ved skrivelse af27. maj 1998 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte

ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre et 403 m2 stort maskin-

hus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977,

Fuglesøfredningen. Det er fredningens formål at bevare områdets tilstand. Frednings-

bestemmelserne anfører at landbrugsbyggeri inden påbegyndelsen skal godkendes af

fredningsnævnet.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.

l, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

•
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse .

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.



~
nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Erik Mølgaard, Kirkebakken 29,3670 Veksø

Bundgaard Byg A/S, Danmarksvej 30, 8660 Skanderborg

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-51-8-235-3-98

Stenløse Kommune 1. nr. 01.03.03, Ejd.nr. 04005-0

'<:Skov-og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Frank Elong



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør !vlOdta et.
Tlf. 49258120 fax. 4921 4686 Skov- og Nat~rsJ.tel&.ingør, den 22. oktober 1999tYreIsen

~ ~ mu, ~992
REG. Hl5l oS 00

Vedr. FS 73/99, matr.nr. 10 k Veksø by, Veksø beliggende Korshøjgårdsvej
13, Stenløse Kommune.

Ved skrivelse af 9. august 1999 har Stenløse Kommune for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et kombineret brænde- og
redskabsskur på 24.75 m2 samt et hønsehus på 14.85 m2. Begge bygninger males
brune eller sorte.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977.
Det er fredningens formål at sikre de landskabelige værdier i Fuglesødalen.
Fredningsbestemmelserne anfører bI. a., at arealerne udelukkende skal benyttes
som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Det er navnlig forbudt
bl.a. at anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke
misprydende.

Da realisering af det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, meddeler
nævnet herved imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det an-
søgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

T~
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

P.E. Nielsen, Korshøjgårdsvej 13,3670 Veksø
Frederiksborg Amt, j .nr. 8-70-51-8-235-8-99
Danmarks Naturfredningsforening j.nr. O 119-15brev 93419
Stenløse Kommune, j.nr. SS 74/99
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet alt. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Frank Elong
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 2S 81 20 fax. 4921 4686 Helsingør, den 9. februar 1999

REG. Nl51 05.00

Vedr. FS 102/98, matr.nr. 9 i Veksø by, Veksø beliggende Humlebakken 10 i
Stenløse Kommune

Ved skrivelse af 18. november 1998 har Stenløse Kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at foretage nedrivning og
genopbygning af eksisterende udhus- og ladebygning på ejendommen. Der søges
desuden om tilladelse til at anvende ejendommen til dagudflugtsmål for kriseramte
børn.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977.
det er fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i Fuglesødalen.
Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at arealerne udelukkende skal benyttes
som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Det er navnlig forbudt at
opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive vedkommende
ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri.
Landbrugsbyggeri skal dog inden påbegyndelsen godkendes af fredningsnævnet
med hensyn til placering og udseende.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet 'af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
kla emyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Ben n
nævnets formand
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Vedr. FS 48/01. Opførelse af carport på ejendommen matr. nr. 9 ap m.fl. Veksø

by, Veksø, Vandtårnet 4 iStenløse Kommune. Deres j.nr. BS 01-115.

Ved skrivelse af 26. juni 2001 har Stenløse Kommune på ejerens vegne ansøgt

fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af carport på ovennævnte ejendom.

Af ansøgningen fremgår, at ejendommen er på 1.017 m2 og bebygget med et 108 m2

stort helårshus. Carporten på 47 m2 skal erstatte eksisterende carport. Sider og gavl

beklædes med brædder, der males svensk røde. Taget bliver røde decra plader, som

passer til hovedhuset.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 om

fredning af Fuglesødalen mellem Veksø og Stenløse. Det er fredningens formål at

sikre de landskabelige, naturvidenskabelige og rekreative værdier i området.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at arealerne udelukkende skal benyttes som

hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Det er navnlig forbudt bl.a. at

anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke

misprydende.

Efter det foreliggende vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af

underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det



ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

e
-

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand e
-Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frank Larsen, Vandtårnet 4,3670 Veksø

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr 8-70-51-8-235-3-01

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

~ -.(
el
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Vedr. j.nr. FS 21/01. Genopførelse efter brand af nyt stuehus på ejendommen

matr. nr. 12 e Søsum by, Stenløse, Poppelvej 9 A-C iStenløse Kommune.

Ved brev af 9. maj 2001 har Stenløse Kommune tilsendt fredningsnævnet 2

ansøgninger af 5. maj 2001 fra arkitekt m.a.a. Uwe Gottschalk om tilladelse til at

nedrive 144 m2 af det eksisterende, delvis nedbrændte stuehus på 240 m2
, og

genopførelse at nyt fritliggende stuehus på 112 m2 på ejendommen. Restejendommen

bibeholdes med mindre ændringer.

Ansøgningen træder i stedet for en tidligere ansøgning.

Ifølge projektet vil der på ejendommen være følgende bebyggelse:

Bolig 9A - det nye hus er med et bebygget areal på 112 m2 og samlet etageareal på

ca.189 m2
•

Bolig 9B - bebygget areal ca. 57 m2 og samlet etageareal på ca. 90 m2
•

Bolig 9C - bebygget areal ca. 37 m2 og samlet etageareal på ca. 58 m2
.

.,. Stenløse Kommune har ved sagens fremsendelse anbefalet det ansøgte, herunder at

bygningerne forsynes med en tagbeklædning af 2 fods røde bølgeeternitplader.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 om

fredning af Fuglesødalen mellem Veksø og Stenløse. Det er fredningens formål at

sikre de landskabelige, naturvidenskabelige og rekreative værdier i området.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at arealerne udelukkende skal benyttes som

hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Det er navnlig forbudt at opføre

bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive vedkommende ejendom på

rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri.
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Landbrugsbyggeri skal dog inden påbegyndelsen godkendes af fredningsnævnet med

hensyn til placering og udseende.

Af sagen fremgår, at en skorstensbrand den 22. december 2000 medførte omfattende

skader på bygningerne. Før branden bestod det bebyggede areal af 121 m2 stuehus, 61

m2 arbejderbolig samt 58 m2 gartnerbolig med 30 m2 l. sal. Der var 3 lovlige boliger,

men den samlede beboelse fremstod som et gammelt stuehus med ladebygninger.

Frederiksborg Amt har over for fredningsnævnet anbefalet en dispensation til det

reviderede proj ekt.

Det ansøgte kræver udover fredningsnævnets dispensation efter fredningen tillige

amtets dispensation fra søbeskyttelseslinien i medfør af lov om naturbeskyttelse § 16

samt Hovedstadens Udviklingsråds landzonetilladelse i medfør af lov om

planlægning § 35. Når fredningsnævnets afgørelse foreligger, vil amtet behandle

sagen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16.

Efter det således foreliggende vurderes det, at en realisering af det nu foreliggende

projekt vil være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt ved de to ansøgninger af 5.

maj 2001.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig
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interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Arkitekt m.a.a. Uwe Gottschalk, Klintholm Strand 14, 5874 Hesselager

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr 8-70-51-8-235-1-0 l

Hovedstadens Udviklingsråd

Stenløse Kommune J.nr. BS 18/01

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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3660 Stenløse

Vedr. FS. 56/03. Matr. nr. 12 e Søsum by, Stenløse, beliggende Poppelvej 9 A, i

• Stenløse Kommune. Deres j.nr. 01.03.03.

Ved brev af 1. august 2003 h~ Stenløse Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom

ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at ændre anvendelsen af 2 drivhuse på

ejendommen til maskinhuse til landbrugets drift.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af26. oktober 1977. Det

er fredningens formål at bevare arealernes tilstand, således at de udelukkende skal

kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer.

•
I anledning af ansøgningen har fredningsnævnet afholdt møde med besigtigelse på

ejendommen den 27. august 2003 med deltagelse af ejeren, Lars Pedersen, og

repræsentanter for Stenløse Kommune, Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfred-

ningsforening.

Af sagen fremgår bl.a., at ejendommen, der er har landbrugspligt, har et areal på ca.

7,5 ha., der for tiden er bortforpaget og anvendes til dyrkning af grøntsager. De

pågældende drivhuse har hver en størrelse af 300 m2 og er ca. 55 år gamle. Der er

ikke i øvrigt driftsbygninger på ejendommen. Der er ikke dyrehold på ejendommen.

Efter det i sagen foreliggende og de oplysninger og synspunkter, der er fremkommet

under ovennævnte møde, har nævnet på mødet meddelt tilladelse i medfør af

• naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l til, at den påbegyndte ændring af det ene drivhus

Skov- og Naturstyre)sen o~
J.nr. SN 2001 o I '2 II / 2 ;-tJ.!1"'J!IIil~a~iirlJ.

Akt. nr. 4. ~~.



til indretning til maskinhus m.v. for landbrugsdriften, må færdiggøres med anvendelse

af de benyttede tag- og vægplader af metal. Det er et vilkår herfor, at de lodrette

plader i gavle og langsider males i en mørk jordfarve efter nærmere aftale mellem

ejeren og Stenløse Kommune.

Der er meddelt afslag på ansøgningen om tilladelse til en tilsvarende ændring af det

andet drivhus. Nævnet har herved lagt væ~ på, at et maskinhus på 300 m2 må anses

for tilstrækkeligt til en landbrugsejendom af den anførte størrelse.

Nævnet finder andledning til at præcisere, at det ombyggede drivhus ikke må benyttes

til andet formål end som maskinhus m.v. i forbindelse med landbrugsdriften på

ejendommen. •

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.
•

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Niels Olesen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:



Lars Pedersen, Poppelvej 9 A, Søsurn, 3670 Veksø

Lars Erichsen og Anne Sofie Løwe, Poppelvej 7, Søsum, 3670 Veksø

Frederiksborg Amt

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

• Nævnsmedlem Niels Olesen

•



SCANNET

Lars Erichsen og Anne-Sofie Løwe
Poppelvej 7
Søsurn
3670 Veksø Sj.

Frederiksborggade 15, 1360 København K

Tlf: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn, P=sdn; A=dk400; C=dk
lnlernel' nkn@nkn.dk

27' OKT. Z003
J.nr.: 03-121/200-0013
TGA

NATURKLAGENÆVNEI .
FORMANDEN

Frerlningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 28. august 2003 dispense-
ret fra naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til ændring af et drivhus
til maskinhus m.v. på ejendommen matr.nr. 12e Søsum By, Stenløse, i
Stenløse Kommune. De har påklaget fredningsnævnets afgørelse til Natur-
klagenævnet.

Naboer er ikke tillagt klageret efter naturbeskyttelsesloven, jf. § 86.
Naturklagenævnet må derfor afvise at realitetsbehandle Deres klage.

Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets veg-
ne i medfør af naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3.

Kopi af denne afgørelse er sendt til Fredningsnævnet for Frederiksborg
Amt, Frederiksborg Amt, Stenløse Kommune og ejeren af ovennævnte ejen-
dom.

~~~

viceformand
/

/<n-n ~'p
Tom Galsøe
fuldmægtig

Afgorelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse afafgørelsen skal være lInlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. I.

('" ~ . r' . I ~,- '='-•
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Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
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Modtilg'Gt f
Skov. Q"f NfittH'Qtvralsen

~ 5 NOV. 7.003

Vedr. FS 45/03, matr.nr. 17 a Veksø by, Stenløse, beliggende Frederiks-
sundsvej 110,3670 Veksø i Stenløse Kommune

Ved skrivelse af 26. juli 2003 har Stenløse Kommune tilsendt frednings-
nævnet en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om fredningsnævnets
tilladelse til etablering af en 3500 m2 stor hal til opbevaring af korn og frø,
korntørring og værkstedsformål.

• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 31. december
1973 og Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 om fredning af
Fuglesødalen i Stenløse Kommune.

Fredningens overordnede formål er at bevare tunneldalen mellem Veksø og
Stenløse, der er en del af et større tunneldalsystem. Tunneldalsystemet er en
geologisk formation dannet efter sidste istid for ca. 15.000 år siden. Formålet
med fredningen er således at sikre landskabet mod bymæssig bebyggelse og
bevare området som "hidtil" med landbrugsarealer eller fri-lands gartnerier.

Uddrag af Fredningskendelsen:

Formålet er at arealernes tilstand ikke må ændres, således at de udelukkende
skal kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer.
Dog skal eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri (men ikke
planteskole) være tilladt.

§l. Det er navnlig forbudt:
at opføre bygninger, som ikke er påkrævet for at kunne drive vedkommende
ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller
frilandsgartneri. Landbrugsbyggeri skal dog inden påbegyndelsen godkendes
af fredningsnævnet med hensyn til placering og udseende, hvilket også gælder
flytning af drijtsbygningerne til landbrug.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse af 10. oktober 2003 fra
Frederiksborg Amt. Heri er bl.a. anført:

"Oplysninger fra ejer:

Detaljerede oplysninger om hallen s anvendelse er indhentet fra ansøger,
der henviser til projektet, der er udarbejdet af Østlige Øers Svine- og
Byggerådgivning i Ringsted.
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Heraf fremgår, "at der udfra ejendommen Frederikssundsvej 110 drives
210 ha landbrugsjord fordelt på ca. 110 ha kornafgrøder og ca. 100 ha
frøafgrøder. Planteproduktionen medfører krav om velegnet kornlade til
tørring/oplagring af afgrøderne, samt behov for plads til halmoplag og
maskinpark "

Der redegøres endvidere for, at en eksisterende hal på 858 m2 på
ejendommen ikke kan anvendes: "Det er umuligt at anvende tids-
svarende gængs tilgængelig teknik til kornlfrø tørring, lagring og
transport inde i bygningen, da driftsbygningen har indskudt et bærende
lojtsdæk". Arealet, der fremover ikke er til rådighed for opbevaring af
korn/frø er ca. 2x858 m2 = 1.716 m2".

Vurdering:

•
Ejendommen Frederikssundsvej 110, der er omfattet af fredningen
udgør ifølge tingbogen 560.104 m2 (56 ha) inklusive vej arealer .
Ansøger angiver, at der dyrkes 210 ha ud fra ejendommen, i det ansøger
bl.a. også dyrker og ejer landbrugsejendommen, Stenlien,
Frederiks sunds vej 133.

Relateres den ansøgte halstørrelse på 3500 m2 til kendeIsens forbud mod
"at opføre bygninger, som ikke er påkrævet for at kunne drive
vedkommende ejendom på rimelig økonomisk måde... ", ses et
misforhold mellem ønsket lagerkapacitet på den pågældende ejendom og
landbrugsarealets størrelse. Afgrøderne fra de opgivne 210 ha udgør
således 4 gange den mængde, der må formodes at dyrkes på
ejendommen, Frederikssundsvej 110. Den ønskede kapacitet er dobbelt
så stor som den hidtidige, men "utidssvarende" kapacitet i eksisterende
lade.

Oplagring og tørring af korn er således efter Forvaltningens opfattelse i
strid med kendeIsens formål" ... '" at de (arealerne) udelukkende skal
kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og
gartneriarealer". Halbyggeri til oplagring af afgrøder fra flere
ejendomme anses således af Forvaltningen for at være en væsentlig
ændring i areal benyttel sen fra hovedsageligt kornavl til lager/
værkstedsvirksomhed. Hallen anses således ikke for at være
umiddelbart, nødvendigt landbrugsbyggeri for pågældende ejendom.

I relation til ønsket om oplagring af maskinpark skal bemærkes, at et
maskinhus på ca. 190 m2 er opført på ejendommen med dispensation fra
fredningsbestemmelserne i 1992."

Efter det således foreliggende finder fredningsnævnet, at det ansøgte ikke er
foreneligt med fredningens formål. Nævnet lægger herved vægt på den
ansøgte hals placering og størrelse i forhold til ejendommens jordtilliggende.
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
afslag på det ansøgte.
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til
Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den pågældende
ejendom, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og
organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-mål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til
fredningsnævnet.

Niels Olesen
fA.-.-.-~

- Thorkild Be~
nævnets formand

Frank Elong

Denne afgørelse er sendt til:

Keld Hansen, Frederikssundvej 133, 3670 Veksø
Østlige Øers Svine- og byggerirådgivning, Bragesvej 18, 4100 Ringsted
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-205-1-03
Danmarks Naturfredningsforening
Stenløse Kommune, j.nr. 02.00
Skov-og Naturstyrelsen,
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Frank Elong
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
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Helsingør, den 22 JAN. 2004

Stenløse Kommune ~.Plan- og Byg

Rådhustorvet 2

3660 Stenløse (; C 'l I' li" (j~rl\l"'.

() ." , '-. I,"t ~'-r !.

Vedr. FS. 56/03. Matr. nr. 12 e Søsum by, Stenløse, beliggende Poppelvej 9 A, i

• Stenløse Kommune. Deres j.nr. 01.03.03.

Ved brev af 1. august 2003 har Stenløse Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom

ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at ændre anvendelsen af 2 drivhuse på

ejendommen til maskinhuse til landbrugets drift.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af26. oktober 1977. Det

er fredningens formål at bevare arealernes tilstand, således at de udelukkende skal

kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer.

I anledning af ansøgningen har 2 af fredningsnævnets medlemmer afholdt møde med

besigtigelse på ejendommen den 27. august 2003 med deltagelse af ejeren, Lars

Pedersen, og repræsentanter for Stenløse Kommune, Frederiksborg Amt og Danmarks

Naturfredningsforening.

Af sagen fremgår bl.a., at ejendommen, der er har landbrugspligt, har et areal på ca.

7,5 ha., der for tiden er bortforpaget og anvendes til dyrkning af grøntsager. De

pågældende drivhuse har hver en størrelse af 300 m2 og er ca. 55 år gamle. Der er

ikke i øvrigt driftsbygninger på ejendommen. Der er ikke dyrehold på ejendommen.

Efter det i sagen foreliggende og de oplysninger og synspunkter, der er fremkommet

under ovennævnte møde, har nævnet på mødet meddelt tilladelse i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til, at den påbegyndte ændring af det ene drivhus

1-
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til indretning til maskinhus m.v. for landbrugsdriften, må færdiggøres med anvendelse

af de benyttede tag- og vægplader af metal. Det er et vilkår herfor, at de lodrette

plader i gavle og langsider males i en mørk jordfarve efter nærmere aftale mellem

ejeren og Stenløse Kommune.

Der er meddelt afslag på ansøgningen om tilladelse til en tilsvarende ændring af det

andet drivhus. Nævnet har herved lagt vægt på, at et maskinhus på 300 m2 må anses

for tilstrækkeligt til en landbrugsejendom af den anførte størrelse.

Nævnet finder andledning til at præcisere, at det ombyggede drivhus ikke må benyttes

til andet formål end som maskinhus m.v. i forbindelse med landbrugsdriften på

ejendommen. •
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Denne afgørelse træder i stedet for fredningsnævnets afgørelse af 28. august 2003, der

tilbagekaldes.
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Niels Olesen Frank ElongThorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Lars Pedersen, Poppelvej 9 A, Søsum, 3670 Veksø

Lars Erichsen og Anne Sofie Løwe, Poppelvej 7, Søsum, 3670 Veksø

Frederiksborg Amt

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks NaturfTedningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Frank Elong
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• Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 23 APR.200i~

Stenløse Kommune
Plan- og Byg
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

•

FS 18/04. Matr.nr. 9 i Veksø by, Veksø. Ansøgning om tilladelse til

skovbørnehave. Deres j.nr. 01.03.03.

• Fredningsnævnet har gennem Stenløse Kommune modtaget en ansøgning fra

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns kommune om tilladelse til at

anvende ejendommen "Stormfulde Højder", beliggende Humlebakken 10 i Stenløse,

som udflugtssted for børn.

Af sagen fremgår, at ejeren, Boligfonden for enlige mødre og fædre ønsker at indgå et

tidsbegrænset lejemål på eksempelvis 5 år med Københavns Kommune, der ønsker at

anvende stedet til såkaldt skovbørnehave for 2 børnegrupper, hver med 11 børn og 2

pædagoger.

I ansøgningen er anvendelsen beskrevet som et tilbud, hvor naturen og skoven er det

primære udgangspunkt for børnenes dagligdag, og hvor det i tilgift vil være muligt at

have nogle indendørs aktiviteter, når vejret tilsiger dette .

Det betyder, at der ikke vil ske bygningsmæssige ændringer på stedet.

Konkret vil skovbørnehaven fungere på den måde, at de 2 bømegrupper transporteres

til stedet i 2 minibusser fra 2 institutioner i Københavns kommune.

Børnene vil typisk være på stedet fra mandag til fredag i tidsrummet fra ca. k1. 9 til ca.

k1. 15, hvor børnene køres tilbage til "moderinstitutionen".

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse i sagen fra Frederiksborg Amt, der ved

brev af 20. april 2004 har meddelt:

"- - - Anvendelsen kræver efter det oplyste ikke bygningsmæssige ændringer

på stedet, og anvendelsen indebærer, at 2 børnegrupper på hver 11 børn og 2

pædagoger ankommer til stedet i 2 minibusser og opholder sig på

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 Q 12.\\/.2. - ~
Akt. nr. g -~ Bil.
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ejendommen på hverdage fra kl. ca. 9 til ca. 15, primært udendørs, men med

mulighed for indendørs aktiviteter, når vejret tilsiger dette.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober

1977. Det er fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i

Fuglesødalen. Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at arealerne

udelukkende skal benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og

gartneriarealer.

•
Fredningsnævnet meddelte den 9. februar 1999 tilladelse til at nedrive og

genopbygge en udhus- og ladebygning på ejendommen, samt til at anvende

ejendommen til dagudflugtsmål for kriseramte børn. Det forelå dengang

oplyst, at der ville blive tale om, at der 2-3 gange om ugen kom 10-20 børn

til ejendommen i bus. Den genopførte ladebygning anvendes som varmestue

m.v. for børnene, ligesom der er toiletfaciliteter i denne.

Det er amtets opfattelse, at den nu ansøgte anvendelse i det væsentlige svarer

til den allerede tilladte anvendelse, idet dog anvendelseshyppigheden øges

noget. Amtet har ikke noget at indvende imod, at dispensationen udstrækkes

til at omfatte det nu ansøgte, idet det herved forudsættes, at der som anført

ikke er behov for bygningsmæssige ændringer eller i øvrigt tiltag på

ejendommens arealer, som kræver dispensation fra fredningen.

På baggrund af det i sagen af naboer fremførte agter amtet ved lejlighed at

føre tilsyn med ejendommen for bl.a. at vurdere, om der er opført skure eller

andet, som skallovliggøres."

Fredningsnævnet har tillige modtaget en udtalelse i sagen fra Danmarks

Naturfredningsforenings lokalkomite.

I sagen foreligger endvidere udtalelser i forbindelse med en nabohøring fra Tage

Hansen og Gudrun Gøtzsche, der hver ejer en naboejendom og som svar herpå et brev

fra advokat H. Bolt Jørgensen, der er næstformand for Boligfonden.
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På det således foreliggende grundlag vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod

fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

Fredningsnævnet har herved lagt samme forudsætning til grund, som er angivet i

Amtets udtalelse.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

• ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen SaInt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

• Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren far helt eller delvis medhold i sin klage.

http://www.nkn.dk
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Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-235-3-04

Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Gudrun Gøtzsche, Spydbakken 1,3670 Veksø Sj.

Tage Hansen, Vaarsøgaard, Spydbakken 8, 3670 Veksø Sj.

Advokat H. Bolt Jørgensen, Kristianiagade 8, 2100 København ø
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• Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 10 SEP. 2004

Stenløse Kommune
Plan & Byg
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

Mudtaget i
Skov. OP. Nrlturstyrelsen

J 3 SEP. 2004

• FS. 7/04. Opførelse af 27 m2 carportJignende overdækning ti) opbevaring af

brænde på ejendommen matr. nr. I2e Søsum By, Stenløse, Poppelvej 9A, Søsum i

Stenløse Kommune. Deres j.nr. 0400039.

Fredningsnævnet har fra Stenløse Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til

opførelse af en 27 m2 earportlignende overdækning til opbevaring afbrænde på

ovennævnte ejendom.

•
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af26. oktober 1977 om

fredning af Fuglesødalen mellem Veksø og Stenløse. Det er fredningens formål at

sikre de landskabelige, naturvidenskabelige og rekreative værdier i området.

Fredningsbestemmelseme anfører bl.a., at det navnlig er forbudt, at opføre bygninger,

som ikke er påkrævet for at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig

økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Det er desuden navnlig

forbudt, at anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke

misprydende, herunder ledningsmaster.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der har

meddelt nævnet, det er forvaltningens vurdering, at en realisering af det ansøgte vil

være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål. Forvaltningen kan på

denne baggrund med amtsrådet bemyndigelse anbefale, at fredningsnævnet i medfør

afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 giver tilladelse til det ansøgte .

•
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I Amtets udtalelse er tillige oplyst, at det ansøgte udover fredningsnævnet s

dispensation efter fredningen kræver amtets dispensation fra søbeskyttelseslinien i

medfør af lov om naturbeskyttelse § 16. Såfremt nævnet vedtager at dispensere til det

ansøgte, vil amtet efterfølgende give dispensation efter naturbeskytte1seslovens § 16.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af

underordnet betydning i forhold til dette.

•
I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,jf. bekendtgørelse nr. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en
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• opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Arkitekt Uwe Gottschalk, Klintholm Strand 14,5874 Hesselager

Lars Pedersen, Poppelvej 9, Søsum, 3670 Veksø

Anne-Sofie Løwe og Lars Erichsen, Poppelvej 7, Søsum, 3670 Veksø

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-235-2-04

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

•

http://www.nkn.dk
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• Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den - 3 SEe. 2004

Arkitekt Uwe Gottsehalk

Klintholm Strand 14

5874 Hesselager

Lch

• FS 7/04. Opførelse af pileflethegn mellem ejendommene matr. nr. 12 c og 12 e

Søsum by, Stenløse, Poppelvej 7 og 9 iStenløse Kommune.

Ved brev af 1. februar 2004 har De for ejerne af ejendommen, matr. nr. 12 e Søsum

by, Stenløse tilsendt fredningsnævnet en revideret ansøgning om tilladelse til

opsætning af et pileflethegn i skellet mellem den pågældende ejendom og

naboejendommen, matr. nr. 12 c, smst.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 om

fredning af Fuglesødalen mellem Veksø og Stenløse. Det er fredningens formål, at

sikre de landskabelige, naturvidenskabelige og rekreative værdier i området.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at det navnlig er forbudt, at beplante arealerne,

samt at udstykning og hegning kun må ske med fredningsnævnets tilladelse. Dog kan

almindelige landbrugshegn opsættes uden tilladelse.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved

brev af 27. august 2004 har meddelt fredningsnævnet følgende:

"- - - - Der søges om opsætning af et 2,10 m højt levende pileflethegn mellem punkt 7

og 8 i bilag til skelforretning den 3. september 2003 (svarende til skelpunkter 106 og

107 på måleblad af dec. 2003). Det øvrige raftehegn udskiftes med pilehegn i etaper

efter aftale.

Amtet (ved Troels Karlog og undertegnede) har den 26. august 2004 besigtiget skelletI,.
Skov- og Naturstyrelsen
J,nr. SN 2001 ø\2...IV2..-002~
Akt. nr'9 ---=.." Bil.
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samme med ejerne.

Der er forvaltningens vurdering, at en realisering afdet ansøgte vil være afunder-

ordnet betydning i forhold til fredningens formål."

Amtet har herefter anbefalet en tilladelse til det ansøgte.

Efter det således foreliggende vurderer jeg, at det ansøgte ikke strider mod fredningens

formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf bekendtgørelse nr. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte .•
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet, j f. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
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modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Lars Pedersen og Pia Koch Stead, Poppelvej 9, Søsum, 3670 Veksø

Lars Erichsen og Anne-Sofie Løwe, Poppelvej 7, Søsum, 3670 Veksø

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-235-5-04

Stenløse Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

http://www.nkn.dk
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Den 18 NOV. 2004Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Anne-Sofie Løwe & Lars Erichsen
Poppelvej 7, Søsum
3670 Veksø

•
FS. 59/03. Beplantning på ejendommen, matr. nr. 12 c ig 121 Søsum by, Stenløse,

Poppelvej 7 i Stenløse Kommune .

r august 2003 modtog fredningsnævnet en klage over, at en mere end 30 år gammel

ulovlig beplantning langs Poppelvej på ovennævnte ejendom ikke er fjernet. De er

ejere af ejendommen. Klagen blev den 18. august 2003 videresendt til amtet som

tilsynsmyndighed til videre foranstaltning.

Ved brev af 27. oktober 2004 har Frederiksborg Amt tilsendt fredningsnævnet

følgende indstilling:

"

Fredningsforhold

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af26. oktober 1977 om

• fredning af Fuglesødalen mellem Veksø og Stenløse. Det er fredningens formål, at

sikre de landskabelige, naturvidenskabelige og rekreative værdier i området.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at tilstanden på arealerne ikke må ændres. r § l

c er bl.a. anført, at det navnlig er forbudt at beplante arealerne. r § 2 er bl.a. anført, at

udstykning og hegning kun må ske med fredningsnævnets tilladelse. Dog kan

almindelige landbrugshegn opsættes uden tilladelse. r § 3 er anført: Det skal være

tilladt fredningsplanudvalget efter nærmere aftale med vedkommende ejere at foretage

eller foranledige foretaget sådaIme reguleringer (tyndinger, rydninger) af

træbevoksninger, at områdets nuværende udsigtsforhold ikke forringes. Endvidere

skal det være tilladt udvalget efter nærmere aftale med vedkommende ejere at foretage

eller lade foretage sådanne øvrige landskabsplejeforanstaltninger (f.eks. hugst af•S~"cv-orr :N8.tUlrstyrelse'J'.
J.nr. SN 2001 "l~\ /2.- {)o2S
Akt. nr. l' ' ""BIl.
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selvsået opvækst, afgræsning, uddybning af søer og vandløb og lign.), som skønnes

nødvendige under hensyn til fredningens formål.

•

Baggrunden for sagen

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige Fredningskreds pålagde ved en

afgørelse af26. november 1980 den forrige ejer af ejendommen, Bente Christensen, at

fjerne en ulovlig træbeplantning inden for en nærmere angivet frist. Efterfølgende

fastsatte Overfredningsnævnet i afgørelse af 15. marts 1982 en fornyet frist til

fjernelse af beplantningen. Da ejendommens ejer stadig ikke havde efterkommet

påbudet, bestemte fredningsnævnet i afgørelse af 14. februar 1983, at den ulovlige

beplantning skulle fjernes inden den 1. april 1983.

Fredningsmyndighederne har tilsyneladende ikke efterfølgende foretaget sig yderligere

i sagen, og fredningsnævnet kunne ved besigtigelse den 27. august 2003 konstatere, at

den ulovlige beplantning stadig ikke var fjernet. Sagen tages derfor op igen.

Den 1. september 2003 sendte amtet derfor ejerne et varsel afpåbud om lovliggørelse

af beplantningen på ejendommen. I brev af 11. oktober 2003 ansøgte ejerne

fredningsmyndighederne om tilladelse til at beplantningen bevares eller at der i stedet

for nåletræerne nyetableres et hegn med bl.a. roser og rønnebær.

Besigtigelse

• Efterfølgende har amtet (ved Troels Karlog og undertegnede) den 26. august 2004

besigtiget ejendommen sammen med ejerne. Det er amtets opfattelse, at samtlige

nåletræer langs Poppelvej skal fjernes. Amtet vil som plejemyndighed pleje arealet

uden udgift for ejerne. Alle løvtræer nærmest bebyggelsen (Poppelvej 7 og 9) kan

blive stående for afskærmning. Efter aftale mellem ejerne og plejemyndigheden kan

en del af de løvbærende træer og buske i hegnet langs Poppelvej blive stående. Det

drejer sig om naturligt hjemmehørende planter som birk, ahorn, eg, alm. hyld, alm.

røn og mirabel. Træerne skal efterhånden opstammes, så der bliver udsigt til Veksø

Mose. Amtet understregede på mødet, at der ikke må plantes et egentligt læhegn. Til

læ og skygge for ejernes far kan der efter tilladelse fra fredningsnævnet suppleres med

fx alm. røn samt spredt underbeplantning af danske rosenarter. Men der må kun være
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spredt bevoksning. Vi var enige om, at ejerne skulle indsende ansøgning om

regulering af beplantningen efter ovenstående retningslinier.

Ved besigtigelsen bemærkede amtet nåletræsbeplantningen langs nedkørslen til

bebyggelsen. Denne beplantning er sikkert lige så gammel som beplantningen langs

Poppelvej, men er pga. terrænforskellene ikke lige så ødelæggende for udsigten fra

vejen. Men da træerne jo med tiden bliver højere, foreslog amtet samme model som

for hegnet langs Poppelvej .

Ansøgningen

Amtet har efterfølgende modtaget ejernes ansøgning af 2. oktober 2004. Ejerne ser

positivt på, at plejemyndigheden fjerner fyrre/grantræer langs Poppelvej samt

fyrretræerne på den nederste del af indkørslen, som foreslået af amtet. De træer, der

bliver fældet, fungerer i dag som læ for ejernes f'arehold. Som en forudsætning for

ejernes accept aftyndinglrydning søges fredningsnævnet om tilladelse til etablering af

en spredt beplantning langs Poppelvej og indkørslen til ejendommen. Beplantningen

skal udgøres afhunde-/æblerose afvekslende for hver 10. m med alm.

røn/vildæble/benved.

Vurdering

Den massive nåletræsbeplantning fjernes. Derefter etableres en spredt beplantning af

naturligt hjemmehørende danske arter. Den ansøgte beplantning vil kunne give læ for

f'arene men ikke danne et egentligt læhegn. Udsigten fra Poppelvej over

Veksø Mose vil således kunne genskabes, selvom udsigten ikke vil være til stede

langs hele vej forløbet.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at en realisering af det ansøgte vil være af

underordnet betydning i forhold til fredningens formål. Forvaltningen kan på denne

baggrund med amtsrådets bemyndigelse anbefale, at fredningsnævnet i medfør af

Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 giver tilladelse til det ansøgte. Det forudsættes, at

samtlige nåletræer langs Poppelvej fjernes.
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Det ansøgte kræver udover fredningsnævnet s dispensation efter fredningen tillige

amtets dispensation fra søbeskyttelseslinien i medfør af lov om naturbeskyttelse

§ 16. Såfremt nævnet vedtager at dispensere til det ansøgte, vil amtet efterfølgende

give dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 16."

Fredningsnævnets afgørelse:

Det vurderes, at den ansøgte beplantning ikke strider mod fredningens formål og vil

være af underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 5O,stk. 1, j f. bekendtgørelse IlT. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til etablering af en spredt beplantning langs

Poppelvej og indkørslen til ejendommen. Beplantningen skal udgøres afhunde-

læblerose afvekslende for hver 10. m med alm. røn/vildæble/benved. Det forudsættes,

at samtlige nåletræer langs Poppelvej fjernes.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet,jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.



5

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt

Stenløse Kommune

lm.8-70-51-8-235-7-03

Arkitekt m.a.a. Uwe Gottschalk, Klintholm Strand 14, 5874 Hesselager

Lars Pedersen, Poppelvej 9, Søsum, 3670 Veksø

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Fri luftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Sko" _M~dtageti
J;~tl1rstyrelsen

25 SEP, 2006
Helsingør, den 2 2 SEP. 2006

;~~(i,~l 510b-' 00
Stenløse Kommune
Plan- og Byg
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

FS 93/05. Matr. nr. 17a Veksø by, Veksø, beliggende Frederikssundsvej 110 i Stenløse

Kommune. Ansøgning om ladebygning i Fuglesødalfredningen. Deres j.nr. 05-

204/0502481.

Ved brev af28. september 2005 har Stenløse Kommune tilsendt fredningsnævnet en

ansøgning om tilladelse til opførelse af en 2.799 m2 stor ladebygning, indeholdende

værksted, rum til opbevaring af maskiner samt til opbevaring og tørring af frøafgrøder og

kom. Endvidere ansøges om etablering af en ny vej parallel med Frederikssundsvej .

I anledning af ansøgningen har fredningsnævnet indhentet en udtalelse af 10. februar 2006

fra Frederiksborg Amt. Heri er bl.a.anført:

" - - - Tidligere er via østlige Øers Svine- og Byggerådgivning fremsendt en

ansøgning om en lade på ca. 3500 m2
. Fredningsnævnet gav 24. november 2003

afslag herpå. Naturklagenævnet stadfæstede 14. juni 2005 Fredningsnævnets

afgørelse.

Den nylige ansøgning er fremsendt på vegne af ejeren af østlige Øers Svine- og

Byggerådgivning. Der søges nu om en ladebygning med samme placering som i den

oprindelige ansøgning. Det ansøgte grundareal er ca. 2800 m2. Af plantegning i

målestoksforhold l :250 fremgår, at laden vil have dimensionerne ca. 78 x 35 meter.

Højden vil være på ca. 14 meter. Vægfacaderne vil være ca. 5 meter og

taghældningen 25 grader.

Der redegøres i ansøgningen for uenighed i Naturklagenævnets rumfangsberegning

samt i beregningen af, hvilke forpagtningsforhold, der kan "henføres under

ejendommen" og lægges til grund for den nødvendige størrelse af en lade. Ansø-
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geren opregner, at der drives 210 ha fra ejendommen, hvoraf en del ved langvarige

forpagtningsafbler.

Fredningsmæssige forhold.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 31. december 1973

og Overfredningsnævnets kendelse af26. oktober 1977 om fredning afFuglesødalen

i Stenløse Kommune.

Fredningens overordnede formål er at bevare tunneldalen mellem Veksø og Sten~

løse, der er en del af et større tunneldalsystem. Tunneldalesystemet er en geologisk

formation dannet efter sidste istid for ca. 15.000 år siden. Formålet med fredningen

er således at sikre landskabet mod bymæssig bebyggelse og bevare området som

"hidtil" med landbrugsarealer eller frilandsgartnerier.

Uddrag af Fredningskendelsen:

Formålet er, at arealernes tilstand ikke må ændres, således at de udelukkende skal

kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Dog skal

eventuelovergangfra landbrug tilfrilandsgartneri (men ikke planteskole) være

tilladt.

§1. Det er navnligforbudt:

at opføre bygninger, som ikke er påkrcevet for at kunne drive vedkommende

ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom ellerfrilandsgartneri.

Landbrugsbyggeri skal dog inden påbegyndelsen godkendes affredningsnævnet

med hensyn tilplacering og udseende, hvilket også gælder flytning af

driftsbygningerne til et landbrug.

Vurdering.

Ejendommen Hulehøj, ligger delvis i Fuglesødalfredningen, hvor også beboelses-

bygningen og ca. 1500 m2 driftsbygninger ligger. Ejendommen er i alt på ca. 56 ha.

For ladens påvirkning aflandskabet henvises til amtets tidligere udtalelse til fred-

ningsnævnet, om end ansøger anfører, at udsigten "... .ikke er tilstede hvor hallen
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ønskes placeret, idet landskabet set fra vejen forsat stiger ud mod kanten af tun-

neldalen, og således ikke skaber et idealt udsigtspunkt ".

Hertil bemærker amtet, at en lade med de nævnte dimensioner uundgåeligt vil på-

virke landskabet visuelt.

Laden angives at skulle tjene som tørring og opbevaring for afgrøder fra flere

ejendomme, hvoraf flere ligger udenfor det fredede område, og en del afgrøder vil

være fra forpagtede arealer. Amtet hat ikke indhentet yderligere oplysninger om

detalj erede forpagtningsforhold.

•
Det er fortsat amtets opfattelse, at det er landskabsfredningens hensigt at begrænse

opførelsen af bygninger, som "ikke er påkrævet for at kunne drive vedkommende

ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri.

"
Amtet tolker kendeisens tekst som, at der kun med Fredningsnævnets tilladelse kan

opføres bygninger, der er nødvendige for driften af den pågældende ejendom på 56

ha. Der henvises til, at ejeren foruden denne ejendom ejer 3 ejendomme uden for

Fuglesødalfredningen.

Den snævre tolkning foretages med baggrund i, at landskabet bør være beskyttet i

samme grad af fredningen nu, som på fredningstidspunktet for 33 år siden.

•
Amtet finder i sagen en række lighedspunkter med sagen i Naturklagenævnets af-

gørelse vedrørende opførelse af driftsbygninger i "Kielstrupsø-fredningen". Afgø-

relsen er fremlagt i Naturklagenævnet Orienterer nr. 372 fra januar 2006 og vedlagt

her i kopi.

Anbefaling.

Amtet kan fortsat ikke anbefale Fredningsnævnet en lade af de angivne dimensioner

og henviser til, at der findes 1500 m2 driftsbygninger på ejendommen."

Fredningsnævnet har den 15. marts 2006 afholdt møde i sagen på den pågældende ejendom

med deltagelse af af ejeren og repræsentanter for Frederiksborg Amt, Stenløse Kommune,

_ Danmarks Naturfredningsforening og Østlige Øers Svine- og Byggerådgivning.
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Efter mødet har fredningsnævnet indhentet en supplerende udtalelse af 14. juni 2006 fra

Stenløse Kommune. I udtalelsen er bl.a. anført:

"
Sagen har endvidere været i høring hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har svaret

den 15.05.2006, svaret er vedlagt.

Ejendommen er beliggende i landzone og er noteret som en landbrugsejendom.

Ejendommens areal udgør ca. 56 ha.

Der er tilforpagtet arealer fra andre ejendomme, så ejendommens areal incl. forpagt-

ninger med langvarige forpagtningsaftaler udgør 185 ha. i flg. ansøger. Endvidere er

der tilforpagtet yderligere 25 ha. på aftaler, der løber indtil 2014.

Baggrunden for ansøgningen

Ejeren ønsker at samle opbevaringen afkom og frø på en ejendom, modsat i dag

hvor afgrøderne bliver opbevaret andre steder og i containere, da der ikke er

kapacitet til at opbevare alle afgrøderne i de nuværende bygninger på ejendommen.

De eksisterende bygninger for opbevaring afkom og frø er ældre bygninger, der er

utidsvarende i forhold til en opbevaring af afgrøderne efter gældende regler.

Ligeledes ønsker ejeren at samle landbrugsmaskinerne på et sted, hvilket vil give

nogle økonomiske driftsfordele og trafikmæssige fordele. Den nuværende maskinhal

har ikke kapacitet til at rumme den nuværende maskinpark, der er nødvendig for

driften af et moderne landbrug. Endvidere vil noget af maskinparken, f.eks.

mejetærskeren på grund af sin størrelse ikke kunne rummes i den nuværende

maskinhal. •
Vurdering

Den ansøgte ladebygning er placeret i udkanten af det fredede område på et næsten

fladt markstykke ovenover tunneldalen med Fuglesøen.

Skrænterne, der danner tunneldalen ved Fuglesøen er syd for søen mod ejendommen

Frederikssundsvej 110 beplantet med træer og buske, ligesom kanten afmarkstykket

mod ejendommen også er beplantet med træer og buske.
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Oplevelsen aftunneldalen og fuglesøen er set fra Frederikssundsvej sløret af træerne

og buskene, så dalen kan ikke ses, der hvor ejendommen ligger. Oplevelsen af

tunneldalsystemet som et forløb er også brudt af beplantning og bebyggelse på

strækningen fra Veksø til ejendommen på Frederikssundvej .

Den ansøgte ladebygning lader rækken af gamle træer langs den eksisterende lades

østside stå uberørt, samtidig plantes en ny række af træer mod henholdsvis øst og

syd til indramning af den ansøgte ladebygning. Rundt om laden er der gjort plads for

at lastbiler med hænger kan komme rundt for nem af- og pålæsning.

•
Den ansøgte ladebygning vil ikke indvirke på oplevelsen af den fredede tunneldal

set fraFrederikssundsvej. Fra Søsum-Veksø vejen, ovenovertunneldalen, hvor

indtrykket af dalen knap er synligt, vil toppen af bygningen være synlig, ligesom

toppen af ejendommens eksisterende silobygning. Længere nede i dalen, hvor

indtrykket af dalen er stærkest villadebygningen ikke være synlig.

Det er ikke muligt at fa plads tilladebygningens funktioner i den eksisterende byg-

ningsmasse på ejendommen. Den ansøgte ladebygningen vil således muliggøre en

fortsat landbrugsdrift på ejendommen.

•
Den alternative løsning, som blev nævnt på mødet den 15.03.2006, hvor ladebygnin-

gen tænkes placeret tættere på den eksisterende silo/ladebygning, vil være vanskelig.

Det vil være nødvendigt at fjerne den gamle trærække for at kunne fa den fornødne

kørebredde til lastbiler rundt om ladebygningen. Samtidig villadebygningen komme

tættere på naboen, matr. nr. 17 k. Ønsket om kørebredde til lastbilerne bevirker

tillige at det er begrænset, hvor tæt ladebygningen kan placeres til den eksisterende

bebyggelse.

På baggrund af ovenstående er Stenløse Kommune indstillet på at give den

nødvendige landzonetilladelse efter § 36 stk. 2 under forudsætning af positiv

nabohøring og Fredningsnævnets godkendelse. Der bør stilles vilkår om, at

ladebygningen holdes i en mørk farve evt. sortgrå underdel og sort pladebeklædning.

Dette vil visuelt fa bygningen til at fremtræde mindre. Endvidere finder Kommunen ,
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at den skitserede jordvold ved vejen vil have en uheldig virkning på det åbne

landskabsrum. Vejen skal ligge i niveau med marken."

Fredningsnævnet har endvidere modtaget et supplerende indlæg af20. april 2006 fra

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, hvorefter foreningen er meget

betænkelig ved det ansøgte. Foreningen har bl.a. peget på det uheldige visuelle indtryk, som

den ansøgte bygning vil have set fra vejen fra Søsum mod Veksø.

Fredningsnævnet er bekendt med at Vej direktoratet ved brev af 15. maj 2006 har meddelt

Stenløse Kommune, at et forslag et nyt vejanlæg med udgangspunkt i den nuværende

Frederikssundsvejen ikke giver direktoratet anledning til at modsætte sig det ansøgte

halbyggeri. •
Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet anser den ansøgte ladebygning med det angivne formål for nødvendig af

hensyn til ejendommens drift som landbrugsejendom, herunder med driften af de

tilforpagtede arealer.

Nævnet tager ejerens og kommunens oplysning til efterretning, hvorefter en alternativ

placering af bygningen på grunden ikke er praktisk.

Herefter meddeler fredningsnævnet tilladelse til det ansøgte halbyggeri og vej anlæg på de af

Stenløse Kommune anbefalede vilkår.

Det er således et vilkår for tilladelsen,

at ladebygningen holdes i en mørk farve evt. sortgrå underdel og sort pladebeklædning, og

at den skitserede jordvold ved vejen skal ligge i niveau med marken.

•
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er

udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
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af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

e varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En

eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har

opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig- heden

bestemmer andet, jf naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et

gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemrneside

www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren f'ar helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Frank Elong

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Keld Stenlien Hansen, Frederikssundsvej 133,3670 Veksø

østlige Øers Svine- og Byggerådgivning, Bragesvej 18. 4100 Ringstede Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-235-5-03

Vejdirektoratet J.nr.015-012-B0212-1

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Frank Elong
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade l
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 8700
Fax. 48 20 00 31
E-mail: oti@domstoI.dk

RE6.NR. StOS.oo

Modtaget t SC Li 1\ ""1\TI;1T
Skov- og NaturstyrelleD ~ 'J .L" .CJ .

2 5 MAJ 2007, .

Den 22. maj 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 15/07 (tidI. 125/06) Tilbygning til bolig på matr.nr. 23 m.fl. Veksø By, Veksø,
Frederikssundsvej 6, 3670 Veksø.

Ansøgning om dispensation fra fredning

Ejerne har ved ArkitektgruppenIHornbæk ApS af 1992 ved skrivelser af20. og 28. juli 2006 med
bilag ansøgt om tilladelse til opførelse af tilbygning til bolig på 90 m2 og tilbygning til udhus på 3~
m2• Den eksisterende beboelse har et areal på 290 m2

• Ansøgningen skyldes ejerens behov for plads
til kontorarbejde, og at han behøver plads til møder og selskaber i forbindelse med hans
jagtinteresse. Placering og udformningen fremgår aftegninger af 31. juli 2006.

Fredningsbestemmelserne

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. oktober 1977 om fredning af
Fuglesødalen. Fredningens formål er, at arealernes tilstand ikke må ændres, således at de
udelukkende skal kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Efter § 2
kan genopførelse samt til- og ombygning af eksisterende bebyggelse (helårs- og sommerhuse) finde
ved sted med Fredningsnævnets godkendelse.

Udtalelser

Egedal Kommune har ved skrivelse af 24. april 2007 anbefalet Fredningsnævnet at meddele
tilladelse til den ønskede udvidelse af bygningerne på vilkår, at der ikke anvendes rytterlys, og at
taget udføres af ikke-reflekterende materialer, ligesom det eksisterende tag.

Kommunen bemærker, at det ansøgte kræver landzonetilladelse og tilladelse fra vej direktoratet.

Ansøger har erklæret sig indforstået med de af kommunen anbefalede vilkår.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse

Afgørelsen er truffet af nævnets tre medlemmer: Olaf Tingleff (formand), Niels Olesen og Jørn
Rasmussen.

Ved forøgelse afboligarealet til langt over 250 m2 og til dels på grund af formålet med udvidelsen,
må der udvises varsomhed.

Efter en samlet vurdering og herunder af, at bebyggelsen ligger omgrænset af bevoksning tæt på
den befærdede Frederikssundsvej, samt til formuleringen af § 2 i fredningsafgørelsen, tillader
Fredningsnævnet imidlertid det ansøgte på de af kommunen foreslåede 2 vilkår: at der ikke må
anvendes rytterlys, og at taget udføres af ikke-reflekterende materialer, ligesom det eksisterende
tag.
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Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse. Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen på 4 uger.

()T~V[
Olaf Tingleff
nævnsformand

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende,
som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse afnatur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet
og sendes til Fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når
Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt til:
Arkitektgruppen/Hornbæk ApS af 1972, Per Bjørnsvej 7, 3100 Hornbæk
Egedal kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Egedal
Skov & Naturstyrelsen (2 stk.)
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Afgørelse
i sagen om opførelse af hal i fredet område iEgedal Kommune

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 22. september 2006 meddelt godkendelse efter

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at opføre en 2.799 m2 stor hal på ejendommen Hulehøj

matr.nr. 17a Veksø by, Veksø, beliggende Frederikssundsvej 110,3670 Veksø. Danmarks Natur-

fredningsforenings lokalkomite i Stenløse Kommune, nu Egedal Kommune, har klaget over af-

gørelsen til Naturklagenævnet.

Fredningen

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 31. december 1973 og Overfrednings-

nævnets kendelse af 26. oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen i Stenløse Kommune.

Fredningens overordnede formål er at bevare tunneldalen mellem Veksø og Stenløse, som er en

del af et større tunneldalsystem dannet efter sidste istid for ca. 15.000 år siden. Formålet med

fredningen er således at sikre landskabet mod bymæssig bebyggelse og bevare området som

"hidtil" med landbrugsarealer eller frilandsgartnerier.

Ifølge fredningens § 1 er det navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke er påkrævet for at

kunne drive vedkommende ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller

frilandsgartneri. Landbrugsbyggeri skal dog inden påbegyndelsen godkendes af fredningsnævnet

med hensyn til placering og udseende, hvilket også gælder flytning af driftsbygningeme til land-

brug.
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Naturklagenævnets tidligere afgørelse om opførelse af en hal på Hulehøj

Naturklagenævnet stadfæstede den 14. juni 2005 fredningsnævnets afslag på dispensation til op-

førelse af en 3.500 m2 stor hal, da det ansøgte projekt ikke fandtes foreneligt med fredningens

formål. De på daværende tidspunkt indgåede forpagtningsaftaler vedrørte kortvarige forpagt-

ningsforhold, og alene Hulegårds jorder på 56 ha kunne indgå i vurderingen af hallens drifts-

mæssige nødvendighed. Uanset arealerne på Gyldenhøj (27 ha) og Kildebækgård (32,5 ha) efter

omstændighederne (forpagtningernes samlede åremål på dengang 42 og 20 år) måtte indgå i vur-

deringen af behovet for halkapacitet, hvorefter behovet skulle beregnes ud fra et samlet areal på

115,5 ha, fandt Naturklagenævnet, at en hal på 3.500 m2 også i en sådan situation ville overstige

størrelsen på en bygning, som ville kunne anses for driftsmæssig nødvendig. Den ansøgte hal var

derfor ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i fredningens § 1.

Ejendommen

Ejendommen Hulehøj, Frederikssundsvej 110, er en landbrugsejendom på ca. 56 ha. Ejendom-

mens bygninger ligger i det fredede område nord for Frederikssundsvej. Ejendommens jorder

ligger dels i det fredede område, dels syd for Frederikssundsvej uden for det fredede område; på

disse jorder syd for vejen ligger der en fredet kæmpehøj. Ejendommen består endvidere af nogle

arealer øst og sydøst for Stenløse; disse arealer er til dels mose. Ejendommen Frederikssundsvej

110 er bebygget med et stuehus på ca. 180 m2 samt en hal/lade på 858 m2, en hal på 450 m2 og et

maskinhus på 190 m2, i alt 1.498 m2 driftsbygninger. Eksisterende hals/lades højde er 12 m, tår-

net 16 m.

Ansøger ejer foruden Hulehøj ejendommene Stenlien, Frederikssundsvej 133, på 46,6 ha og

Spanghøj på 22,9 ha. De tre ejendommen er ikke samnoteret. Stenliens bygninger og en del af

dens jorder ligger syd for Frederikssundsvej uden for det fredede område, mens den anden del af

jordene ligger i det fredede område nord for vejen. Spanghøj ligger umiddelbart nord for det fre-

dede område og er bygningsløs.

Forpagtede arealer

Ansøger har igennem en årrække forpagtet jord på ejendommene Gyldenhøj og Kildebækgård;

forpagtningerne af arealerne på Gyldenhøj har fundet sted i 45 år og på Kildebækgård i 22 år. De

senere år har ejeren ligeledes forpagtet jord på ejendommen Brunhøjvej 6 - Toppevadvej 5 i Sø-

sum og på Møllestedet, Frederikssundsvej 143.
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Forpagtningsaftalen af et areal på 27 ha på Gyldenhøj blev indgået i august 1962 af ansøgers far

på en femårig kontrakt for perioden 1. marts 1962 - 1. marts 1967, hvorefter aftalen indtil 1.

marts 1973 er blevet forlænget med et år ad gangen. Endvidere foreligger der dokumentation for,

at forpagtningsforholdet er fortsat på etårige kontrakter fra 1. oktober 1980 til 1. oktober 1982,

og at forpagtningsforholdet fortsætter uændret efter originalkontrakten fra oktober 1980 et år ad

gangen for årene 2000,2001,2002,2004 og 2005. Der er nu indgået en ny forpagtningskontrakt

for Gyldenhøj for perioden 1. januar 2006 - 31. december 2016. Kontrakten indeholder en for-

trinsret for ansøger til at forpagte jorden de efterfølgende år.

Forpagtningsaftalen af et areal på 32,5 ha på Kildebækgård blev indgået som en femårig kontrakt

for perioden 1. februar 1985 - 31. januar 1990. På denne kontrakt er der senere tilføjet, at for-

pagtningerne fortsætter uændret fra 1984 til 2004 og fra 2004 til 2009.

Forpagtningsaftalen af et areal på 49 ha på Brunhøjvej 6 - Toppevadvej 5 i SØsum blev indgået

som en femårig kontrakt for perioden 1. oktober 2004 - 1. oktober 2009. Forpagtningsperioden

er senere forlænget til 2014.

Forpagtningsaftalen af et areal på 10 ha på Møllestedet, Frederikssundsvej 143, er indgået som

en tiårig kontrakt for perioden 1. oktober 2006 - 1. oktober 2016.

De forpagtede arealer udgør i alt 118,5 ha.

Ansøgningen

Østlige Øers Svine- og Byggerådgivning har på ejerens vegne ansøgt om tilladelse til at opføre

en 2.799 m2 stor hal med samme placering som tidligere ansøgt. Hallen skal anvendes til opbeva-

ring og tørring af frøafgrøder og kom, rum til opbevaring af maskiner samt værksted. Al frøtør-

ring skal således foregå i den nye hal; beluftning og tørring af kom ligeledes, mens tørring af

meget vådt kom sker i korntørringsanlægget i den eksisterende ældre hal/lade. En del af afgrø-

derne vil komme fra de forpagtede arealer, som ligger uden for det fredede· område.

Af plantegningen fremgår, at hallen vil blive 78 m lang, 35 m bred og 14 m høj. Vægfacaderne

vil være ca. 5 m og taghældningen 25 grader. Efter nøje beregninger af arealbehovet for lagerka-

pacitet til kom, frø og maskiner er den ansøgte hal 20% mindre end den tidligere ansøgte; hallen

vil således blive 20 m kortere end i det oprindelige projekt.

Ansøger ønsker at samle opbevaringen af kom og frø på en ejendom i modsætning til i dag, hvor

afgrøderne bliver opbevaret andre steder, herunder i containere. Der er ikke kapacitet til at opbe-
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vare alle afgrøderne i ejendommens eksisterende, ældre bygninger, som i øvrigt ikke er egnede

til opbevaring af afgrøder efter gældende regler. Ligeledes ønsker ansøger at samle landbrugs-

maskinerne på et sted, hvilke vil give driftsøkonomiske og trafikmæssige fordele. Den eksiste-

rende maskinhal har ikke kapacitet til at rumme den nuværende maskinpark, som er nødvendig

for driften af et moderne landbrug.

For at undgå store, langsomtkørende landbrugsmaskiner på Frederikssundsvej er der endvidere

ansøgt om at anlægge en 200 m lang vej hen til et lyskryds.

I ansøgningen er det oplyst, at der med længerevarende forpagtningsaftaler og gårdens eget j ord-

tilliggende drives 185 ha. Det samlede areal, der drives fra Hulehøj, udgør 232 ha.

Et ejerskifte med næste generation er sat i bero, indtil der foreligger en afgørelse om, hvorvidt

det er muligt at opføre det nye kornlager, da dette vil være en væsentlig forudsætning for den

fremtidige drift. Ansøger har bemærket, at der i forbindelse med generationsskiftet vil blive ind-

gået længerevarende forpagtningskontrakter (minimum 10 år) for ejendommene Stenlien og

Spanghøj, hvis der gives tilladelse til kornladen.

Amtets udtalelse

Frederiksborg Amt har bemærket, at en hal af de ansøgte dimensioner uundgåeligt vil påvirke

landskabet visuelt.

Med henvisning til fredningsbestemmelserne finder amtet, at der kun med fredningsnævnets til-

ladelse kan opføres bygninger, som er nødvendige for driften af den pågældende ejendom på 56

ha. Ejeren har andre ejendomme, som ligger uden for fredningen. Amtet fortolker fredningsbe-

stemmelsen snævert, da landskabet bør være beskyttet i samme grad af fredningen nu som på

fredningstidspunktet. Amtet kan derfor ikke anbefale en hal af de angivne dimensioner og henvi-

ser til, at der findes 1.500 m2 driftsbygninger på ejendommen.

I øvrigt har amtet henvist til, at sagen har en række lighedspunkter med sagen i Naturklagenæv-

nets afgørelse vedrørende opførelse af driftsbygninger i Kielstrupsø-fredningen, jf. Naturklage-

nævnet Orienterer nr. 372 fra januar 2006.

Kommunens udtalelse

Stenløse Kommune (nu Egedal Kommune) har udtalt, at den ansøgte hal ønskes placeret i udkan-

ten af det fredede område på et næsten fladt marks tykke ovenover tunneldalen med Fuglesøen.
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Skrænterne, som danner tunneldalen ved Fuglesøen, er syd for sØen mod ejendommen beplantet

med træer og buske, ligesom kanten af markstykket mod ejendommen er beplantet med træer og

buske.

Oplevelsen af tunneldalen og Fuglesøen er set fra Frederikssundsvej sløret af træer og buske, så

dalen kan ikke ses der, hvor ejendommen ligger. Oplevelsen af tunneldalsystemet som et forløb

er også brudt af beplantning og bebyggelse på strækningen fra Veksø til ejendommen på Frede-

rikssundsvej .

Den ansøgte hal lader rækken af gamle træer langs den eksisterende lades østside stå uberørt;

samtidig plantes en ny række træer mod øst og syd til indramning af den ansøgte hal. Rundt om

hallen er der gjort plads til, at lastbiler med anhænger kan komme rundt for af- og pålæsning.

Kommunen har vurderet, at den ansøgte hal ikke vil indvirke på oplevelsen af den fredede tun-

neldal set fra Frederikssundsvej . Fra SØsum-Veks Øvej en ovenover tunneldalen vil hallens top

være synlig ligesom toppen af ejendommens eksisterende silo. Længere nede i dalen, hvor ind-

trykket af dalen er stærkest, vil hallen ikke være synlig.

Det er ikke muligt at få plads til hallens funktioner i ejendommens eksisterende bygningsmasse;

hallen vil således muliggøre en fortsat landbrugsdrift på ejendommen.

Den alternative løsning, hvor hallen tænkes placeret tættere på den eksisterende silo/ladebyg-

ning, vil være vanskelig. Det vil være nødvendigt at fjerne den gamle trærække for at kunne få

den fornødne kørebredde til lastbiler rundt om hallen.

Kommunen er på baggrund af ovenstående indstillet på at give landzonetilladelse under forud-

sætning af positiv nabohøring og fredningsnævnets godkendelse. Ved en godkendelse bør der

stilles vilkår om, at hallen holdes i en mørk farve; dette vil visuelt få bygningen til at fremtræde

mindre. Kommunen finder endvidere, at den skitserede jordvold ved vejen vil indvirke uheldigt

på det åbne landskabsrum; vejen skal ligge i niveau med marken.

Vejdirektoratets udtalelse

Vejdirektoratet har udtalt, at et forslag til nyt vej anlæg med udgangspunkt i den nuværende Fre-

derikssundsvej ikke giver direktoratet anledning til at modsætte sig det ansøgte halbyggeri mv.
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Lokalkomiteens bemærkninger

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite er meget betænkelig ved det planlagte byggeri.

Lokalkomiteen har blandt andet peget på det uheldige visuelle indtryk, som den ansøgte bygning

vil have set fra vejen fra SØsum mod Veksø; fra vejen er der udsigt til store dele af det fredede

område, og herfra er hele gårdkomplekset meget synligt.

Lokalkomiteen finder uanset argumenterne i den fornyede ansøgning den påtænkte bygning uri-

melig stor. Efter lokalkomiteens opfattelse kan bygninger af denne størrelsesorden ikke være

begrundede i driften af landbrug på stedet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet har den 15. marts 2006 besigtiget ejendommen.

Fredningsnævnet anser den ansøgte hal med det angivne formål for nødvendig af hensyn til

ejendommens drift som landbrugsejendom, herunder driften af de tilforpagtede arealer. Nævnet

tager ejerens og kommunens oplysning til efterretning, hvorefter en alternativ placering af byg-

ningen på grunden ikke er praktisk.

Herefter har fredningsnævnet meddelt tilladelse til det ansøgte halbyggeri og vej anlæg på vilkår

om, at hallen holdes i en mørk farve, eventuelt sortgrå underdel og sort pladebeklædning, og at

den skitserede jordvold ved vejen skal ligge i niveau med marken.

Klagen

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har navnlig påberåbt sig, at hensynet til så vidt

muligt at friholde landskabet for byggeri tæt ved den fredede Fuglesø ikke tilgodeses ved den

foreslåede udvidelse af ejendommen. Byggeriets påvirkning af det fredede landskab må ikke

alene bedømmes set fra Frederikssundsvej, men der må også ses på, hvordan bygningen frem-

træder set fra Fuglesøfredningen. Kørende fra Søsum mod Veksø er gårdkomplekset set herfra

meget synligt, allerede som det fremstår nu.

Naturklagenævnets besigtigelse

Naturklagenævnets sekretariat besigtigede den 30. april 2007 ejendommen.
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Sekretariatet forhørte sig om alternative placeringer. Ingen af disse alternativer fandtes hen-

sigtsmæssige, heller ikke en placering på arealerne syd for Frederikssundsvej og uden for det

fredede område.

Desuagtet, at al frøtørring samt beluftning og sædvanlig korntørring ville ske fra den ansøgte hal,

redegjorde ansøger for, at hallen praktisk måtte placeres tæt på den eksisterende, ældre hal med

egentligt tørringsanlæg, der blev anvendt til tØrring af meget vådt korn.

Sekretariatet kørte ud på Søsumvej for at se den ansøgte placering fra tunneldalen. På grund af

det kuperede terræn og den eksisterende træbevoksning vil hallen på det ansøgte sted ikke være

særligt synlig set derfra.

Hallen vil ligge tilbagetrukket fra og gavlvendt mod Frederikssundsvej. Set fra Frederikssunds-

vej vil hallen ligge skjult af bebyggelse, indtil man vil være lige ud for hallen, hvorefter den atter

vil blive skjult bag ejendommens eksisterende bygninger.

Ejeren fortalte, at Realdania, en fond stiftet af Realkredit Danmark, havde afsat 60 millioner kro-

ner til seks projekter, hvoraf Hulehøj var blevet udvalgt blandt 65 andre projekter i Danmark.

Baggrunden for Realdanias valg af projektet på Hulehøj var fondens vurdering af, at det er en

stor udfordring for landskabsarkitekterne, bygningsingeniørerne og andre fagfolk at gennemføre

et byggeri, som tager hensyn til fredningen af området på en sådan måde, at bygningen falder

naturligt ind i landskabet og ikke forringer udsynet til det fredede område, Fuglesødalen.

Naturklagenævnets afgørelse i sagen om opførelse af en hal inden for Kielstrupsø-fredningen

I Naturklagenævnets sag om dispensation fra fredning til opførelse af staldbygning i Arden

Kommune (nævnsafgørelse af 17. februar 2005, j.nr. 03-121/800-0021) havde fredningsnævnet

meddelt lovliggørende dispensation til en gyllebeholder og en staldbygning på 800 m2, som var

opført inden for fredningen af Kielstrup Sø, og samtidig meddelt afslag til en 1.700 m2 stor til-

bygning til staldbygningen. Afslaget blev påklaget.

Hovedindholdet i fredningen var forbud mod bebyggelse, beplantning og terræn ændring. Det

fremgik af fredningen, at landbrug var tilladt. Fredningen åbnede mulighed for dispensation fra

bebyggelsesforbuddet, hvis driften afgørende talte for godkendelse af bebyggelse. Ejendommen

havde et jordtilliggende på 43 ha, hvoraf de 11 ha var omfattet af fredningsbestemmelsen.

Et flertal af Naturklagenævnets medlemmer udtalte, at allerede den eksisterende 10 m høje byg-

ning på 800 m2 forekommer stor ved siden af de øvrige bygninger på ejendommen. Tilbygningen
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vil resultere i en bygning med samme højde på i alt over 2.500 m2• Bygningen vil, uanset place-

ringen sker i tilknytning til eksisterende byggeri, bevirke en markant påvirkning af området.

Flertallet bemærkede, at der var god mulighed for at opføre byggeri uden for de fredede arealer

på ejendommen.

Naturklagenævnets afgørelse

I Naturklagenævnets afgørelse har alle nævnets 10 medlemmer deltaget: Bent Jacobsen (for-

mand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin GIerup, Leif Hermann, Mogens

Mikkelsen, Anders Stenild, Inger Støjberg, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i

en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra

en fredning end nævnt i stk. 1, kan, jf. stk. 2, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af

fredninger.

Af fredningen fremgår, at det er forbudt at opføre bygninger, som ikke er påkrævet for at kunne

drive vedkommende ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom. Landbrugs-

'byggeri skal dog inden påbegyndelsen godkendes af fredningsnævnet med hensyn til placering

og udseende.

Spørgsmålet om hallens driftsmæssige nødvendighed skal ifølge praksis vurderes konkret i for-

hold til den enkelte ejendom, som ansøgningen angår. Dette gælder, uanset ejendommen indgår i

et eventuelt produktionsfællesskab med andre ikke samnoterede ejendomme.

I praksis er det antaget, at tilforpagtede jorder kan indgå i vurderingen af en landbrugsejendoms

behov for driftsbygninger, hvis der er tale om traditionelle, langvarige forpagtningsforhold.

Hele ejendommen Hulehøj ligger på fredede arealer. Ansøger ønsker at opføre en 14 m høj hal

på 2.799 m2 tæt på ejendommens øvrige bygninger og ved siden af en 12 m høj bygning med et

16 m højt tårn. Ansøger har redegjort for, at de eksisterende, ældre bygninger ikke er egnede til

opbevaring af afgrøder.

Ejendommen Hulehøj er på 56 m2, og der er indgået forpagtningsaftaler for 118,5 ha. Arealet på

Hulehøj og de forpagtede arealer udgør således 174,5 ha.
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AnsØger (og dennes far) har gennem 45 år forpagtetjord (27 ha) på ejendommen Gyldenhøj,

senest ved en forpagtningskontrakt for en tiårig periode. Disse arealer vil efter Naturklagenæv-

nets opfattelse kunne medregnes ved vurderingen af det erhvervsmæssige behov.

Ansøger har gennem 22 år forpagtet jord (32,5 ha) på Kildebækgård oprindeligt ved en femårig

kontrakt. På denne kontrakt er der senere tilføjet, at forpagtningerne fortsætter uændret fra 1984

. til 2004 og fra 2004 til 2009. Arealerne på Kildebækgård vil ligeledes kunne medregnes.

Det samme gælder forpagtningsaftalen (10 ha) for ejendommen Møllestedet, som er indgået for

en tiårig periode.

Forpagtningsaftalen (49 ha) på Brunhøjvej 6 - Toppevadvej 5 blev indgået som en femårig kon-

trakt fra 2004 til 2009 og er senere forlænget til 2014. Også denne kontrakt vil kunne indgå i

vurderingen.

Naturklagenævnet finder ikke, at hallen på 2.799 m2, som skal benyttes til opbevaring og tørring

af frø og kom, til opbevaring af maskiner samt til værksted for reparation af disse maskiner, går

ud over, hvad der kan siges at være jordbrugsmæssigt behov for ved drift af arealer på 174,5 ha.

Hallen er således omfattet af undtagelsesbestemmelsen i fredningens § 1.

AnSØger har nøje redegjort for den ønskede placering og for, hvorfor andre placeringsmuligheder

er valgt fra. Naturklagenævnet er enig i, at hallen mest hensigtsmæssigt placeres som ansøgt på

det fredede areal tæt på og parallelt med den eksisterende bygning med korntørringsanlægget.

Placeringen her er tilbagetrukket fra Frederikssundsvej, hallen placeres med gavlen mod Frede-

rikssundsvej , hallen vil fra trafikken på Frederikssundsvej kun være synlig i få sekunder, og på

grund af det kuperede terræn og beplantningen vil kun det allerøverste af hallen være synlig fra

tunneldalen, hvoraf også den øverste del (tårnet) på eksisterende bygning ses.

På den baggrund stadfæster Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørelse af 22. september

2006.

På Natur~tJ; vegne

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade 1
3400 Hillerød

Tlf.47338700 $C AN· N' E·TFax. 48 20 00 31 l
E-mai!: oti@domstol. J

Modtaget i
Skov. og Naturstyrelsen

- 1 OKT. 2007

Den 26. september 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 121/2007 Jordvarme på matr.nr. 12c, Søsum, Poppelvej 7, i Egedal Kommune

Ansøgningen

Ved skrivelse af 13. oktober 2006 til Stenløse Kommune er der ansøgt om tilladelse til nedgravning
afvarmeslanger med udvendig diameter på 40 mm og indvendig diameter på 32 mm og en samlet
jordslangelænge på 350 m samt en frostsikringsmiddelmængde på 105 liter. Ved revideret tegning
af 13. november 2006 er den nøj agtige placering af slangerne vist.

Fredningsbestemmelsen

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 om fredning af
Fuglesødalen. Fredningens formål er at sikre, at arealernes tilstand ikke ændres. Efter § 1c er det
forbudt at ændre det naturlige jordsmon ved afgravning eller opfyldning.

Udtalelser

Egedal Kommune har ved skrivelse af 14. august 2007 videresendt ansøgningen til
Fredningsnævnet. Det anføres, at anlæggets samlede areal er 350 m2, der nedgraves til 0,9 m, og at
den opgravede jord lægges tilbage i samme rækkefølge, som den graves op. Kommunen vurderer, at
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, som er at bevare arealernes tilstand som landbrug
og gartneri. Kommunen kan anbefale, at der meddeles dispensation fra fredningen og er sindet at
meddele øvrige fornødne tilladelser. Dispensationen bør indeholde et vilkår om, at der inden
jordarbejdet startes, træffes aftale med Kroppedal Museum, så museet har mulighed for at følge
arbejdet for at sikre eventuelle arkæologiske anlæg og fund.

Fredningsnævnets afgørelse

Det ansøgte findes ikke at være i strid med fredningens formål. Efter en vurdering af det ansøgtes
påvirkning af området, finder Fredningsnævnet, i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
kunne meddele dispensation fra fredningsbestemmelsens § le.

Afgørelsen er på nævnets vegne truffet afFredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for
fredningsnævn § 10, stk. 5, da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen på 4
uger er udløbet. Tilladelsen bortfalder i medfør af naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den
ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt.

17,
OlafTing~ff
Nævnsformand
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende,
som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet
og sendes til Fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når
Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren far helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt til:
Lars Erichsen, Poppelvej 7,3670 Veksø Sj.
Egedal kommune (sagnr. 07/7799)
Danmarks Naturfredningsforening
Skov & Naturstyrelsen
Miljøcenter Roskilde G.nr. 412-00208)
Kroppedal Museum, Kroppedals Alle 3, 2630 Tåstrup
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Egedal
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Den 6. februar 2009 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 45/2008: Ansøgning om opførelse af stald m.v. på matr.nr. 23 m.fl. Veksø, 
Frederikssundsvej 6, 3670 Veksø, Egedal Kommune 
 
Genoptagelse for så vidt angår ansøgning om tagryghøjde. 
 
Sagens baggrund 
 
Den 1. december 2008 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland følgende afgørelse: 
 
”Fredningsnævnet finder det godtgjort, at den ansøgte staldbygning er påkrævet for at kunne drive 
ejendommen på rimelig økonomisk måde. I medfør af naturfredningslovens § 50, stk. 1, meddeler 
fredningsnævnet derfor tilladelse til, at stalden kan opføres i overensstemmelse med de fremlagte 
tegninger og oplysninger om placering og udseende, herunder således at arealet udgør 170 m2, at 
sidehøjden ikke overstiger 3 m, og at tagryghøjden ikke overstiger 4 m. …” 
 
Fredningsnævnet traf endvidere afgørelse vedrørende nogle andre bygninger og indretninger på 
ejendommen. 
 
Agrovi, Videnscenter for landbrug og erhverv, påklagede fredningsnævnets afgørelse til 
Naturklagenævnet ved skrivelse af 23. december 2008. I klagen blev der blandt andet ansøgt om 
tilladelse til at opføre stalden med en tagryghøjde på 4,6 m. 
 
I fremsendelseskrivelsen til Naturklagenævnet anførte fredningsnævnet: 
 
”… 
Særligt vedrørende klagepunktet over fredningsnævnets afgørelse vedrørende tagryghøjden på 
stalden, skal fredningsnævnet dog bemærke, at det af de tegninger vedrørende den påtænkte stald, 
som ansøger havde valgt at fremlægge under fredningsnævnets behandling af sagen, ikke direkte 
fremgik, hvilken tagryghøjde, der var tale om. På de pågældende tegninger var sidehøjden angivet, 
og på dette grundlag skønnede fredningsnævnet, at den påtænkte tagryghøjde var 4 m. Ved 
afgørelsen tilsigtede fredningsnævnet således at give tilladelse til opførelse af stalden som ansøgt. 
 
De tegninger, der nu henvises til, og som er fremsendt sammen med klagen, indgik ikke i 
fredningsnævnets behandling af sagen.  
 
Fredningsnævnet skal imidlertid tilkendegive, herunder navnlig henset til den beskedne afvigelse, at 
man ikke vil have bemærkninger til, at der meddeles tilladelse til en tagryghøjde på 4,6 m. 
                                                                                                                                                          …” 
 
 
Ansøgning om genoptagelse 
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Ved skrivelse af 14. januar 2009 har Agrovi ansøgt om genoptagelse af sagen i Fredningsnævnet for 
Nordsjælland for så vidt angår den del, der vedrører tagryghøjden. 
 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Der meddeles tilladelse til, at den påtænkte stald på ejendommen matr.nr. 23 m.fl. Veksø, 
Frederikssundsvej 6, 3670 Veksø, Egedal Kommune, kan opføres med en tagryghøjde på 4,6 m. 
 
I øvrigt gælder Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 1. december 2008 med hensyn til 
staldens sidehøjde, areal, placering og udseende. 
  
Afgørelsen er på fredningsnævnets vegne truffet af nævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i 
bekendtgørelse nr. 1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævnet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger. Tilladelsen bortfalder, såfremt 
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse.   
 
 
Morten Larsen 
nævnsformand 
  
  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for 
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, 
som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til 
Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende 
klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. 
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får 
helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
Denne afgørelse er sendt til: 
Pr. brev til: 
Frank Müller, Frederikssundsvej 6, 3670 Veksø 
 
Pr. e-mail til: 
Danmarks Naturfredningsforening 
Miljøcenter Roskilde (412-00427) 
Egedal Kommune (08/8417) 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Egedal 
Agrovi, att: Jannik Noe-Nygaard jnn@agrovi.dk
By- og Landskabsstyrelsen 
Friluftsrådet 

http://vexch3.ret.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.nkn.dk/
mailto:jnn@agrovi.dk
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Friluftsrådet Nordsjælland 
DOF 
DOF København 
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Den 27. marts 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 084/2009 og 067/2010 – Ansøgning om dispensation fra fredningsafgørelse af 26. oktober 
1997 for ejendommen matr.nr. 23 m. fl. Veksø By, Veksø, beliggende Frederikssundsvej 6, 
3670 Veksø, Egedal Kommune. 
 
Ansøgning: 
 
Arkitektgruppen/Hornbæk ApS har på vegne ejeren af ovennævnte ejendom ved skrivelse af 20. 
november 2008 til Egedal Kommune ansøgt om tilladelse til at bibeholde 2 gange 4 Velux ovenlys-
vinduer placeret på hver side af tagfladen på en tilbygning til ejendommen. Af ansøgningen fremgår 
blandt andet, at lysfordelingen i tilbygningen er meget forskellig, ”idet der kommer meget lys ind 
via gavl, hvorimod den eksisterende bygning er rimeligt mørkt”. Agrovi, Videnscenter for landbrug 
og erhverv, har ved skrivelse af 15. september 2010 på vegne ejeren opretholdt ansøgningen af 20. 
november 2008 samt yderligere anmodet om Fredningsnævnet for Nordsjællands dispensation for 
en række yderligere opsatte vinduer, herunder vinduespartier i 2 gavle. Fredningsnævnet har tidlige-
re ved afgørelse af 22. maj 2007 tilladt opførelse af den pågældende tilbygning. I forbindelse med 
nævnets godkendelse heraf var de nu ansøgte vinduespartier ikke vist på det projekt, som nævnet 
tog stilling til. Af ansøgningen af 15. september 2010 fremgår blandt andet: 
 
”….. 
 
Kort redegørelse:  
Den 23.9.2010 var Fredningsnævnet på besigtigelse på ovenstående ejendom i forbindelse med, at 
Egedal kommune den 4.9.2008 skrev, at kommunen havde erfaret, at der i forbindelse med udførel-
sen af tilbygningen, godkendt af Fredningsnævnet 22.5.2007 … var blevet isat ovenlysvinduer på 
begge tagflader. Vinduerne fremgik ikke af facadetegningerne og der er ikke indhentet tilladelse fra 
Fredningsnævnet til opsættelsen.  
….. 
 
Egedal Kommune anbefalede i skrivelse af 24.4.2007, Fredningsnævnet at meddele tilladelse til den 
ønskede udvidelse af bygningerne på vilkår, at der ikke måtte anvendes rytterlys, og at taget udføres 
af ikke-reflekterende materialer, ligesom det eksisterende tag.  
 
Der er i dag opsat 4 Velux ovenlysvinduer. Opsætningen af vinduerne er sket for at få lys ind i boli-
gen, der har åbent til kip.  
 
Ovenlysvinduerne kan ikke sammenlignes med rytterlys, et rytterlys er placeret i kippen af taget, 
hvorimod et Velux er placeret et stykke nede af taget. 
  
Det ses ikke, at placeringen af 4 Velux vinduer i taget på nogen måde påvirker landskabet, eller kan 
ses udefra. Ej heller ses det, at være afgørende i modstrid med fredningens formål, der er at sikre 
landskabet mod bymæssig bebyggelse og bevare området som hidtil.  
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Da dispensationen blev givet den 24.4.2007, blev de af kommunen foreslåede vilkår indført i di-
spensationen. Der er følgelig ikke opsat hverken rytterlys eller anvendt reflekterende tagflader. 
  
Da det, uanset om det er i modstrid med fredningen eller ej, i henhold til § 2 skulle have være fore-
lagt Fredningsnævnet, søges der hermed om dispensation til at bevare de opsatte vinduer.  
 
Det ses endvidere ikke, at Fredningsnævnet, til den af Stenløse Kommune afgivne byggetilladelse, 
byggesag nr. 04-148, af 25.11.2004, har givet dispensation.  
 
Ejeren har ikke været opmærksom på, at han selv skulle have indhentet tilladelse, fra Frednings-
nævnet og har derfor i tillid til godkendelsen, opsat 4 stk. Velux og et mindre vinduesparti i gavlene 
af den bygning der ligger længst væk fra Frederikssundsvej …. 
  
Der søges om dispensation til også at bibeholde de vinduer og gavle, som blev etableret/opsat i for-
bindelse med ombygningen i 2004.” 
  
Fredningsbestemmelser:        
  
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse at 26. oktober 1977 om fredning af Fugle-
sødalen. Fredningens overordnede formål er at bevare tunneldalen mellem Veksø og Stenløse og 
således sikre landskabet mod bymæssig bebyggelse og at bevare området som hidtil med land-
brugsarealer mv. Efter fredningens § 1 i er det blandt andet navnlig forbudt at opføre bygninger, 
som ikke er påkrævet for at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig økonomisk måde. Efter 
§ 2 kan blandt andet til- og ombygning af eksisterende bebyggelse (helårs- og sommerhuse) finde 
sted med fredningsnævnets godkendelse.  
 
Tidligere afgørelser vedrørende tilbygningen: 
  
Fredningsnævnet meddelte den 22. maj 2007 ejeren at ejendommen tilladelse til opførelse at en 
tilbygning på 90 m2 til eksisterende bolig og tilbygning til udhus på 3,5 m2, Placeringen og ud-
formningen at tilbygningen fremgik at nærmere angivet tegningsmateriale. Tilladelsen var betinget 
at, at der ikke må anvendes rytterlys, og at taget udføres af ikke-reflekterende materialer svarende 
til det tag, som ejendommen i øvrigt havde på tilladelsestidspunktet.  

Udtalelser:  

Egedal Kommune, der har oversendt den oprindelige ansøgning til afgørelse i fredningsnævnet, har 
i en skrivelse at 12. december 2008 blandt andet anført: 
 
”….. 
 
Baggrund  

Tilbygningen til boligen — sydfløjen …. 
  
I forlængelse af Fredningsnævnets tilladelse af 22. maj 2007 på en tilbygning til boligen …., er der 
meddelt landzonetilladelse d. 11. oktober 2007 og byggetilladelse d. 20. november 2007.  
 
Af de endelige godkendte tegninger ved byggetilladelsen fremgik det, at der er dagslystilgang af 
vinduer/døre i gavlen og langs facaderne. Rum i stueplan går til kip. Der er ikke 1.sal etage.  
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Der er ikke angivet tagvinduer på de godkendte tegninger … 
  
Det fremgik af kommunens indstilling af 24. april 2007 til Fredningsnævnet i forbindelse med til-
bygningen, at kommunen kunne anbefale, at en tilladelse blev givet på vilkår af, at der ikke udføres 
rytterlys i tagryggen, men at der laves et enkelt ovenlys i hver tagflade på maksimalt 1m2, tilsva-
rende nuværende ovenlys. 
  
Der er nu udført 4 sammenhængende ovenlys på såvel den nordvendt og sydvendt tagflade …, som 
ikke fremgår af de godkendte tegninger.  
 
Eksisterende bolig — sydfløjen … 
  
Den 11. februar 1997 ses, at være meddelt byggetilladelse til udvidelse af boligarealet med 70m2 på 
1.sal, herunder etablering af i alt 3 kviste og 3 ovenlys på tagfladerne mod syd og nord …. 
  
Det ses ikke umiddelbart af kommunens byggesagsarkiv, at Fredningsnævnets til godkendelse hertil 
foreligger. 
  
Tidligere bygning godkendt til arbejdsrum til mink — nordfløjen … 
  
Den 26. oktober 1987 ses, at være meddelt byggetilladelse til udførelse af tilbygning til eksisterende 
udhus på 61m2 stueplan anvendt til arbejdsrum i forbindelse med minkfarm … 
  
Det ses ikke umiddelbart af kommunens byggesagsarkiv, at Fredningsnævnet tilladelse hertil fore-
ligger. 
  
Bolig indrettet i tidligere driftsbygning anvendt til mink — nordfløjen … 
 
Stenløse Kommune meddelte tilladelse i forhold til planloven d. 12. august 2004 og byggetilladelse 
d. 25. november 2004 (byggeloven) til ændret anvendelse af sidefløjen og begrænset ombygning af 
en ubenyttet landbrugsbygning til beboelse.  
 
Af de approberede tegninger fremgår det, at ombygninger bl.a. omfatter ilægning af 2 x 2 sæt oven-
lys på den nordvendte tagflade med forskellig dimension, samt udførelse af 2 gavlpartier med større 
glaspartier … 
  
Det ses ikke umiddelbart af kommunens byggesagsarkiv, at Fredningsnævnet tilladelse hertil fore-
ligger. 
  
Kommunens vurdering  

Ad. Tilbygningen til boligen i - sydfløjen  
 
Egedal Kommunes indstilling er, at det ikke kan anbefales en tilladelse til bibeholdelse af de 2 x 4 
tætsiddende ovenlys på hver tagfladerne mod syd og nord, idet de er dominerende i tagfladen. 
 
Som det fremgår af de vedlagte fotos, giver lysbåndene en gennemsigtighed, der bryder tagfladen. 
Under skumring og aften vil vinduesbåndene fremstå som meget synlige og lysende bånd ud i land-
skabet.  
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Ad. Eksisterende bolig – sydfløjen 
  
Som nævnt er kommunen ikke bekendt med om Fredningsnævnets tilladelse foreligger til det ænd-
rede udseende.  
  
Kommunens vurderingen er, at en bibeholdelse af de 2 kviste mod syd og 1 kvist mod nord, samt de 
enkelt siddende ovenlys - 1 tagfladen mod syd og 2 mod nord. kan anbefales godkendt i medfør af 
Naturbeskyttelsesloven. 
  
Ad. Tidligere bygning godkendt til arbejdsrum til mink — nordfløien 
 
Er historisk, da det nu er ændret.  
  
Ad. Bolig indrettet i tidligere driftsbygning anvendt til mink — nordfløjen 

Som nævnt er kommunen ikke bekendt om Fredningsnævnets tilladelse foreligger til såvel opførel-
se af bygningen til mink i 1987, samt ombygning i 2004, herunder bl.a. isætning af de 2 x 2 ovenlys 
i nordvendt og sydvendt tagflade. 
  
Endvidere er udført større glasgavlpartier mod vest og øst.  

Kommunens vurderingen er, desuagtet, at der er meddelt byggetilladelse i medfør af’ byggeloven, 
kan de ilagte 2 x 2 ovenlys med deres forskellige proportioner mod nord, samt de 2 gavlpartier mod 
øst og vest, kan ikke anbefales godkendt i forhold til fredningen jfr. Naturbeskyttelsesloven.  
 
Begrundelsen herfor, at såvel ovenlys og gavlpartierne udtryksmæssigt og proportionsmæssigt vir-
ker disharmonisk i forhold til byggeriet i øvrigt og normal byggeskik for landbrugsbyggeri.  
 
Det skal for god orden skyld oplyses, at det den del af gården hvor de udførte ændringer er foreta-
get, ikke er særligt synligt set fra de fredede områder i øvrigt, idet det ligger bag hovedhuset og del-
vis skjult pga. terrænnet og beplantning.  
 
…” 
 
Egedal Kommune har i skrivelse af 30. november 2010 i det væsentlige henholdt sig til udtalelsen 
af 12. december 2008 og påpeget de tidsmæssige forhold i sagen.   
 
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, har i skrivelse af 28. april 2010 oplyst, at for-
eningen ikke kan anbefale en dispensation fra fredningsbestemmelserne, og at foreningen kan hen-
holde sig til det af kommunen anførte.  

Miiøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen Roskilde) har i skrivelse af 19. april 2010 oplyst, at man 
derfra i det væsentlige er enige med det af kommunen anførte, og at der efter centrets opfattelse bør 
lægges vægt på synligheden i det fredede område. Centeret har på den baggrund ikke bemærkninger 
til bygningsforandringer, der ikke påvirker det omgivende landskab. Centeret har ved skrivelse af 
25. oktober 2010 erklæret sig i overensstemmelse hermed samt udtrykt betænkelighed ved højtlig-
gende lysflader mod det åbne land.  
  
Besigtigelse:  
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Fredningsnævnet har den 23. august 2010 og den 21. februar 2011 foretaget besigtigelser og afholdt 
møder på ejendommen.  
 
Under besigtigelserne har ejendomsejeren været repræsenteret. Endvidere har deltaget repræsentan-
ter fra Egedal Kommune og Miljøcenter Roskilde (Naturstyrelsen Roskilde). Ejeren har oplyst, at 
lys ud i landskabet fra ovenlysvinduerne ved mørke vil kunne dæmpes eller helt elimineres ved 
hjælp af gardiner. De mødte har under besigtigelserne i det væsentlige kunne tilslutte sig det, som 
de i de skriftlige indlæg har tilkendegivet. Egedal Kommune har dog særligt i forbindelse med be-
sigtigelsen den 21. februar 2011 betonet de tidsmæssige forhold og oplyst, at kommunen kun i min-
dre grad har betænkeligheder ved det ansøgte.   
 
Fredningsnævnets afgørelse:  

Afgørelsen er truffet at nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H. V. Olesen og 
Åge Krogsdam.  

Fredningsnævnet for Nordsjælland bemærker indledningsvis, at de bygningsvinduesflader, som der 
nu ønskes nævnets tilladelse til, efter den for ejendommen gældende fredning ikke lovligt har kun-
net etableres uden nævnets forudgående tilladelse. Det påhviler den til enhver tid gældende ejer at 
sikre, at gældende fredningsbestemmelser overholdes. Nævnet finder derfor anledning til at påtale 
den manglende overholdelse af fredningsbestemmelserne.    
   
Den for ejendommen gældende fredning har som sit overordnede formål at bevare tunneldalen mel-
lem Veksø og Stenløse og således sikre landskabet mod bymæssig bebyggelse og at bevare området 
som hidtil med landbrugsarealer mv. Det ansøgte strider ikke mod dette formål, når det sikres, at 
ejendommens bygningsudformning ikke får præg af bymæssig bebyggelse. Større eller mange højt-
liggende lysende flader findes som udgangspunkt at kunne medføre, at et byggeri netop får præg af 
bymæssig bebyggelse. Den for sagen relevante ejendom er navnlig på grund af de terrænmæssige 
forhold og den eksisterende beplantning ikke placeret med en markant synlighed, men delvist skjult 
i forhold til det omgivende landskab. De ansøgte vinduespartier har derfor en begrænset synlighed i 
forhold til det fredede område navnlig i dagslys. I mørke vil vinduespartierne ved lystænding kunne 
fremstå mere synlige. Nævnet har noteret sig, at ejendomsejeren vil kunne formindske sådanne lys-
virkninger ved anvendelse af forskellige former for afskærmning, og denne har erklæret sig indfor-
stået hermed.  
 
Fredningsnævnet finder på den baggrund at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation 
fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet be-
tydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 
hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet forud-
sætter herved og betinger sin tilladelse af, at det ved brug af mørklægningsgardiner eller anden af-
skærmning sikres, at kunstigt lys fra de ansøgte vinduespartier ikke fremstår klart synlige i det om-
givende landskab i det omfang, dette ikke sikres af terræn, den øvrige eksisterende bebyggelse eller 
af ejendommens beplantning eller af andre forhold.  
 
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Tilladelsen omfatter ikke eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 
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Toftager 
nævnsformand 

 

 

Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 
for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-
de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-
klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-
ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
 
Denne afgørelse er sendt til: 
Pr. brev til: 
Susanna Malena og Frank Müller, Frederikssundsvej 6, 3670 Veksø Sjælland 
Arkitektgruppen/Hornbæk ApS af 1992, Per Bjørnsvej 7, 3100 Hornbæk 
 
Pr. e-mail til: 
Egedal Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch 
DOF 
DOF København, Egedal 
 

http://www.nmkn.dk/


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 
Fax. 47 33 87 80 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 22. oktober 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 050/2011 – Ansøgning om tilladelse til at udvide eksisterende staklade samt lovliggørelse af 
et antal bygninger på ejendommen matr. nr. 12c Søsum By, Stenløse, beliggende Poppelvej 7, 
3670 Veksø, Egedal Kommune 
 
Ansøgningen og indstilling fra Egedal Kommune: 
 
Ved skrivelse af 11. juli 2011 har Egedal Kommune fremsendt en ansøgning fra ejerne af oven-
nævnte ejendom vedrørende ejendommens bygningsforhold. Af skrivelsen fremgår blandt andet:  
 
"..... 
 
Ved ansøgning af 13. august 2010 er søgt Egedal kommune om tilladelse til at opføre tilbygning på 
27,5 m2 til eksisterende staklade til brug for traktor. 
 
Det samlede areal er efter tilbygningen i alt 71,5 m2. 
 
Ansøgningen er suppleret med redegørelse af 3. juli 2011 og 8. juli 2011. 
 
Ejendommen er en landbrugsnoteret ejendom på 2,8 ha. 
 
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendomme godkendt en 
bolig på 172 m2 og et værksted/foderrum på 93 m2. 
 
Derudover er konstateret via oversigtsfoto, at være 6 bygninger, hvortil endelig tilladelse ikke 
umiddelbart ses at foreligge. 
 
Ejer har oplyst følgende til angivne bygn. jfr. 2 oversigtsfotos:  
Bygn. 1 - Staklade opført i 1992 pa 44 m2  
Bygn. 2 - Hønsehus opført i 1886 på 12 m2  
Bygn. 3 - Drivhus opført 1999 på 12 m2  
Bygn. 4 - Læskur til får opført i 1995 - (syd) på 12 m2.  
Bygn. 5 - Carport opført i 2000 på 22 m2  
Bygn. 6 - Læskur til får opført i 1992 på - (nord) 22,5 m2  
 
Bygn. 2 - Hønsehus er så gammel, at det er fra før fredningen og landsbyggelovens i kraftræden.  
Bygn. 5 - Carport er opført inden for 3 år fra Fredningsnævnets tilladelse af 11. november 1997. 
 
Fredning  
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977.  
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Formålet med fredningen fremgår af § 1:  
“at arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende skal 
kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Dog skal en eventuel over-
gang fra landbrug til frilandsgartneri (men ikke planteskole) være tilladt.  
 
Det er navnlig forbudt:  
a) at opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive vedkommende ejendom på rime-
lig økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Landbrugsbyggeri skal dog inden 
påbegyndelsen godkendes af fredningsnævnet med hensyn til placering og udseende, hvilket også 
gælder flytning af driftsbygningerne til et landbrug.  
b) at anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herun-
der ledningsmaster.”  
 
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.  
 
...... 
 
Kommunens vurdering  
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til den ansøgte tilbygning og bibeholdelse af de 4 
bygninger 1, 3, 4 og 6, idet byggerierne er vurderet at være nødvendig for landbrugets drift og af 
beskeden omfang, samt ikke særligt synligt i landskabet. Endelig indstilles at hønsehuset - bygn. 2 
renoveres.  
 
Bygninger er af ansøgning d. 13. august 2010 oplyst bliver overfladebehandlet i jordfarver. Af de 
sidste oplysninger af 8. juli 2011 fremgår at de udføres i “bergens rød”.  
 
Kommunen er ikke bekendt med at den farve er indenfor jordfarveskalaen. Kommunen kan kun 
anbefale, at byggerierne udføres indenfor jordfarveskalaen.  
 
Bygn. 5 er tidligere godkendt af Fredningsnævnet." 
 
I forbindelse med kommunens skrivelse er blandt bilagt fotoovervågningskort, som viser placerin-
gen af de omhandlede bygninger.  
 
Af det fremsendte bilagsmateriale fremgår endvidere blandt andet, at den ansøgte staklade skal an-
vendes til opbevaring af landbrugsmaskiner og -redskaber. Der er fårehold på ejendommen, og der 
høstes hø. Stakladeudvidelsen udføres i facade af træ og med en taghældning på 20 grader. Udvi-
delsen har grundmålene 4,5 X 5 meter, og højden udgør 2,4 - 3,20 meter.  
 
Høringssvar: 
 
Fredningsnævnet har modtaget høringssvar af 25. august 2011 fra Naturstyrelsen Roskilde. Det 
fremgår heraf, at bygningerne benævnt i ansøgningen som nr. 2 og 5 er fra før fredningen henholds-
vis tidligere er godkendt af fredningsnævnet. Det fremgår endvidere, at det ansøgte ikke giver sty-
relsen anledning til bemærkninger.     
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation for de bygninger, 
som nu kræver nævnets godkendelse, ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af under-



 
 

3

ordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret 
af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler her-
efter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet 
forudsætter herved, at det ansøgte udføres og foretages i overensstemmelse med de i forbindelse 
med de ovenfor og i ansøgningen meddelte oplysninger og i øvrigt på de af kommunen foreslåede 
vilkår, herunder om farvevalg indenfor jordfarveskalaen.   
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk.1.  
 
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 
 
  
 

Toftager 
Nævnets formand 

  
  
  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 
for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-
de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-
klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-
ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Lars Erichsen og Anne-Sofie Løwe, lars.erichsen@skanlog.com
Egedal Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch 
DOF 
DOF København 

http://www.nmkn.dk/
mailto:lars.erichsen@skanlog.com


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 7. juli 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 022/2012 - Ansøgning om tilladelse til etablering af et solcelleanlæg på tag på ejendommen 

matr. nr. 12c Søsum By, Stenløse, beliggende Poppelvej 7, 3670 Veksø, Egedal Kommune. 
  

Ansøgningen og Egedal Kommunes indstilling: 
  

Egedal Kommune har ved skrivelse af 22. februar 2012 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Nordsjælland i forbindelse med en modtaget ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom. Der an-

søges om tilladelse til at etablere et solcelleanlæg på taget af en tilbygning til ejendommens stuehus. 

Anlægget skal placeres på den sydvendte tagflade. Anlægget vil have en dimension på ikke over 46 

m2. 

 

Det er i forbindelse med sagens fremsendelse til fredningsnævnet oplyst, at ejendommen har et are-

al på 2,8 ha. og er noteret som landbrugsejendom. Det fremgår endvidere, at ejendommen er place-

ret forholdsvis højt i landskabet og delvis vendende ud mod Fuglesø. Det fremgår af et oversigts-

kort, at der er en del beplantning mellem boligen og søen. Endvidere er der en del beplantning syd 

for boligen, dog ikke tæt beplantning ud mod hele landskabet. Ejendommen er i gældende kommu-

neplan indenfor søbyggelinjen udlagt som særligt værdifuldt landskab.  

 

Kommunen har oplyst, at kommunen på det foreliggende grundlag ikke har en indstilling til det 

ansøgte, men at det i tilfælde af nævnets godkendelse kunne stilles som vilkår, at det sikres, at over-

fladen af det ansøgte anlæg ikke er reflekterende eller skinnende  

 

Fredningsbestemmelser: 

Ejendommen er omfattet af fredningen vedrørende Fuglesødalen som bestemt ved Overfrednings-

nævnets afgørelse af 26. oktober 1977. Formålet med fredningen er at sikre Fuglesødalen med 

nærmeste omgivelser. Af fredningsbestemmelserne fremgår, at tilstanden på det fredede areal ikke 

må ændres og således, at området udelukkende skal kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som 

landbrugs- og gartneriarealer. Det fremgår endvidere, at det blandt andet navnlig er forbudt at an-

bringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder led-

ningsmaster. El-master, der er nødvendige for områdets egen forsyning, skal dog kunne tillades af 

fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges. Genop-

førelse samt til- og ombygning af eksisterende bebyggelse (helårs- og sommerhuse) kan finde sted 

efter fredningsnævnets godkendelse.  

Besigtigelse: 
  

Fredningsnævnet har den 2. juli 2012 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. 

  

Under mødet var ejendommens ejere til stede. Endvidere var Naturstyrelsen, Roskilde Natur, repræ-

senteret.  
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Under besigtigelsen blev ejendommen og dennes omgivelser forevist og beset. Ejendommen er ikke 

beliggende tæt på Fuglesø eller i søens umiddelbare omgivelser. Søen kunne under besigtigelsen 

ikke ses. På grund af de eksisterende beplantningsforhold vil det ansøgte anlæg kunne fremstå 

dæmpet i forhold til de nære omgivelser.   

 

Det blev oplyst af ejerne, at det, der søges om, er i overensstemmelse med det foreliggende skriftli-

ge materiale. Det ansøgte skal placeres på den sydvendte del af den østlige eksisterende tagflade på 

boligdelen. Det ansøgte anlæg vil ikke være reflekterende eller have en meget lille refleksion.  

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
  

Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen 

og Aage Krogsdam.  

  

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lovens § 50, stk. 5, 

kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Det er herved en betin-

gelse og en forudsætning, at det ansøgte udføres i overensstemmelse med det i ansøgningen og un-

der besigtigelsen oplyste, herunder at overfladen på det ansøgte anlæg udføres i ikke lysreflekteren-

de materiale i forhold til omgivelserne eller i materiale, der ikke har større lysrefleksion end den 

eksisterende tagbeklædning samt i en sort eller anden dæmpet farve.         

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1.  

 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

  

 

 

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 

og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-

klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 

før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Lars Erichsen, lars.erichsen@skanlog.com  

Egedal Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Egedal 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Roskilde 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch  

DOF 

DOF København  

 

http://www.nmkn.dk/


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 7. oktober 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 064/2012 – Ansøgning om tilladelse til opførelse af drivhus på ejendommen matr. nr. 10a 

Veksø By, Veksø, beliggende Korshøjgårdsvej 7, 3670 Veksø, Egedal Kommune.  
 

Fredningsbestemmelser: 
 

Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977 om fred-

ning af Fuglesødalen i daværende Stenløse Kommune. Formålet med fredningen er at sikre Fugle-

sødalen med nærmeste omgivelser. Af fredningsbestemmelserne fremgår, at arealerne fredes såle-

des, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende skal kunne benyttes som 

hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Det er endvidere blandt andet bestemt, at det 

navnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive vedkommende 

ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Det er endvidere 

forbudt at anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende.    

 

Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse: 
 

Egedal Kommune har ved skrivelse af 19. juli 2012 (sagsnr. 12/0522) fremsendt en ansøgning til 

Fredningsnævnet for Nordsjælland indgivet på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom. Der anmo-

des om tilladelse til at opstille et drivhus på 21,5 m2. Drivhusets placering fremgår af bilagt materi-

ale. Det er oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom. Drivhuset, som ønskes opført, er angivet 

som Botanica Type E, der er illustreret af et medsendt foto. Placeringsafstanden til eksisterende 

stuehus vil udgøre ca. 18 meter. Drivhuset vil blive omkranset af en ny beplantning. Samtidig vil 

der blive fjernet et gyngestativ og et legehus.  

 

Kommunen har i forbindelse med sagens fremsendelse til fredningsnævnet oplyst, at det ansøgte 

kan anbefales på vilkår, at drivhusbygningen placeres maksimalt 15 meter fra gavl af ladebygning 

og maksimalt 10 meter fra hjørne af hovedhusets nordvestlige hjørne bag et eksisterende beplant-

ningsbælte. Det anses som rimeligt at have et drivhus i forbindelse med ejendommens hovedbyg-

ninger. Det arkitektoniske udtryk for det ansøgte drivhus er tilpasset omgivelserne og landskabet 

ved dets udformning, farve og materialevalg.  

 

Høringssvar: 
 

Naturstyrelsen, Roskilde Natur, har i skrivelse af 21. september 2012, jf. naturbeskyttelseslovens § 

33, stk. 4, blandt andet oplyst, at ejendommens samlede areal udgør 23 ha. BBR-registeret angiver, 

at ejendommen er bebygget med et stuehus med et samlet boligareal på 190 m2 samt et antal land-

brugs- og erhvervsbygninger. Styrelsen har endvidere henvist opmærksomheden på, at luftfoto fra 

2010 og 2012 viser en udvikling af arealerne omkring ejendommens bygninger mod vest og nord-

vest, som Egedal Kommune, der er tilsynsmyndighed for fredningen, ikke ses at have forholdt sig 

til. 
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. 

lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.           

 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Tilladelsen omfatter ikke de eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

 

Toftager 

Nævnets formand 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Claus Crone Fuglesang, CCF@novozymes.com 

Firma Peter Lindgren, Peterl2006@gmail.com 

Egedal Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Egedal 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Roskilde 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch 

DOF 

DOF København  

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 13. januar 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 087/2012 – Ansøgning om tilladelse til etablering af et solcelleanlæg på ejendommen matr. 

nr. 12e Søsum By, Stenløse, beliggende Poppelvej 9A, Søsum, 3670 Veksø, Egedal Kommune.  
 

Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse: 
 

Egedal Kommune har ved skrivelse af 16. oktober 2012 (sagsnr. 12/0711 og 12/20567) fremsendt 

en ansøgning til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ansøges om tilladelse til, at der på 

ovennævnte ejendom kan etableres et solcelleanlæg. Af ansøgningen fremgår:  

 

”… 

 

Ved ansøgning af 03. oktober 2012 er søgt Egedal kommune om tilladelse til at etablere 46m2 sol-

celleanlæg på eksisterende maskinhus.  

 

Ejendommen er en landbrugsnoteret ejendom på ca. 6 ha. 

 

Fredning 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977. 

 

Formålet med fredningen fremgår af § 1:  

“at arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende skal 

kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Dog skal en eventuel over-

gang fra landbrug til frilands gartneri (men ikke planteskole) være tilladt. 

 

Det er navnlig forbudt:  

b) at anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herun-

der ledningsmaster.” 

 

Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.  

 

… 

 

Kommunens vurdering  

 

Det ansøgte er placeret på en sydvendt tagflade på et eksisterende maskinhus, der ligger bagved 

eksisterende drivhus, hvorfor det ikke har indvirkning på omgivelserne omkring Fuglesøfredningen. 

Maskinhuset er tillige omgrænset af beplantning og ligger nedenfor en skrænt.  

 

Kommunen kan på det foreliggende grundlag anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte 

på vilkår af, at solcelleanlægget på ingen måde er reflekterende eller skinnende. 
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…” 

 

Høringssvar: 
 

Naturstyrelsen, Roskilde Natur, har i skrivelse af 27. november 2012, jf. naturbeskyttelseslovens § 

33, stk. 4, blandt andet oplyst, at ejendommen, der er en landbrugsejendom, består af flere matrikler 

med et samlet areal på ca. 6,3 ha. Ifølge BBR er ejendommen bebygget med et stuehus med det 

samlet boligareal på 261 m2 og et antal driftsbygninger.  

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Dispensationen er betin-

get af, at anlægget opføres med matsort overflade og ikke er lysreflekterende i forhold til det frede-

de område.   

 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Tilladelsen omfatter ikke de eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

 

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Lars Pedersen, fa-larspedersen@mail.dk 

Egedal Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Egedal 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch  

DOF 

DOF København 

 

http://www.nmkn.dk/


 

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 8. september 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 032/2013 – Ansøgning om dispensation til opførelse af en carport på ejendommen matr.nr. 

23 Veksø By, Veksø, beliggende Frederikssundsvej 6, 3670 Veksø, Egedal Kommune. 

 

Fredningsbestemmelser:        

  

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse at 26. 

oktober 1977 om fredning af Fuglesødalen. Fredningens overordnede formål er at bevare tunnelda-

len mellem Veksø og Stenløse og således sikre landskabet mod bymæssig bebyggelse og at bevare 

området som hidtil med landbrugsarealer mv. Efter fredningsbestemmelserne er det blandt andet 

navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke er påkrævet for at kunne drive vedkommende ejen-

dom på rimelig økonomisk måde. Tilladte landbrugsbygninger skal inden påbegyndelsen godkendes 

af fredningsnævnet med hensyn til placering og udseende. Det er endvidere forbudt at anbringe 

bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende. Genopførelse samt til- 

og ombygning af eksisterende bebyggelse (helårs- og sommerhuse) kan finde sted med frednings-

nævnets godkendelse.  

 

Ansøgningen og Egedal Kommunes indstilling: 

 

Egedal Kommune har ved skrivelse af 10. april 2013 (sagsnr. 13-0167) fremsendt en ansøgning fra 

ejeren af ovennævnte ejendom til Fredningsnævnet for Nordsjælland. Der søges om dispensation fra 

fredningsbestemmelserne til at opføre en 35 m2 stor carport. I fremsendelsesskrivelsen er det op-

lyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 56.258 m2. I BBR-registeret er det angivet, at der 

på ejendommen er et stuehus på 279 m2, et fritliggende enfamiliehus på 94 m2, heraf 60 m2 ind-

bygget garage, bygning på 170 m2 til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, bygning til 

samme formål på 33 m2 og en garage på 32 m2. Det fremgår endvidere, at Naturklagenævnet har 

tilladt garagen på betingelse af, at taget males mørkt. Den nu ansøgte carport fremstår som en stål-

konstruktion med buede vinger i et transparent materiale. Fremsendelsesskrivelsen er bilagt en pla-

ceringstegning og illustration/tegning af den ansøgte carport. 

 

Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal Kommune 2009-2021 udlagt i område som særligt 

værdifuldt landskab, Hjortespringkilens forlængelse og Farum Naturpark.  

 

Kommunen kan ikke anbefale det ansøgte, idet det vurderes, at det ansøgte med en ny tagform og 

farve, tæt på eksisterende garage med en anden udformning, vil fremstå uharmonisk. 

Høringssvar: 

Naturstyrelsen, Det åbne landskab, har i skrivelse af 26. juni 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, 

stk. 4, supplerende blandt andet oplyst, at det vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse 
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af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag 

IV.   

Besigtigelse:  

2 af fredningsnævnets medlemmer har den 26. august 2013 foretaget besigtigelse og afholdt møde 

på ejendommen.  

 

Under besigtigelsen var ansøgeren til stede. Endvidere var Egedal Kommune og Naturstyrelsen, Det 

åbne landskab, repræsenteret. 

 

Placeringsstedet blev udpeget. Placeringen skal være ved siden af den garage, som der tidligere er 

meddelt tilladelse til. De eksisterende bygnings-, terræn- og beplantningsforhold er således, at det 

ansøgte ikke vil fremstå visuelt synligt i det fredede område bortset fra i de helt nære omgivelser.  

 

Ansøgeren oplyste, at det ansøgte skal anvendes til ly for parkerede biler. Det er tilsigtet, at den 

valgte løsning i udformning og placering skal fremstå så lidt synlig som mulig. Der er ikke tilsva-

rende faciliteter, som de nu ansøgte, idet den garage, som der tidligere er meddelt tilladelse til, an-

vendes til opbevaring af havetraktor m.v.  

 

Kommunens repræsentanter oplyste, at det ansøgte vurderes at dække et reelt behov, men at den 

valgte udformning ikke findes at harmonere med den øvrige bebyggelse.  

 

Fredningsnævnets afgørelse:  

Afgørelsen er truffet at nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H. V. Olesen og 

Jørgen Olsen. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte efter sin størrelse, 

placering og forholdende på ejendommen i øvrigt ikke vil fremstå synligt i det fredede område bort-

set fra i de helt nære omgivelser. Det ansøgte skal endvidere dække en funktion, som må anses som 

sædvanlig for en ejendom af den pågældende slags. Fredningsnævnet finder endvidere, at det an-

søgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fred-

ningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det 

ansøgte. For at sikre, at det ansøgte ikke fremstår skæmmende eller i øvrigt i strid med fredningens 

bestemmelser, findes der at måtte stilles som vilkår, at det ansøgte ikke opføres i reflekterende ma-

terialer, og at farveanvendelsen på stålkonstruktionen er sort eller jordfarvet.  

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
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Tilladelsen omfatter ikke de eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

 

Toftager 

Nævnets formand 

 

  

  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt til: 

Pr. brev til: 

Frank Müller, Frederikssundsvej 6, 3670 Veksø Sjælland 

 

Pr. e-mail til: 

Egedal Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Egedal 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch 

DOF 

DOF København  

 

 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/


Fredningsnævnet for Nordsjælland                           
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 14. september 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-035-2020 – Ansøgning om tilladelse til ændring af tagkonstruktion og facader for be-
boelsesbygning på ejendommen matr. nr. 13a Søsum By, Stenløse, beliggende Ravnsbjergvej 
16, 3670 Veksø Sjælland, Egedal Kommune.       

Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse: 

Egedal Kommune har den 2. juli 2020 (sagsnr. 20-0110 og 20/2559) rettet henvendelse til Fred-
ningsnævnet for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker fredningsnævnets dispen-
sation til en række bygningsændringer på ejendommens beboelsesbygning. Ejendommen er belig-
gende i et område, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. oktober 1977 om fred-
ning af Fuglesødalen. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår endvidere blandt andet: 

” Projektet
Ændring af tagkonstruktion:

 Tagkonstruktionen ændres fra fladt tag (built-up) til sadeltag med hældning på hhv. 32° på 
længehuset og 20° hældning på vinkelbygningen mod nord..

 Tagkonstruktionen udføres med gitterspær, således at det ikke er muligt at inddrage tageta-
gen til beboelse.

Ændring af facader:
Nordfacade

- ny garageport med samme placering som eksisterende,
- 2 stk. 3-fagsvinduer for at give lys til- og udsyn fra gangareal i boligen,
- 1 stk. 3-fags vindue for at give lys til- og udsyn fra bryggers,
- 1 stk. 1-fags vindue for at give lys til badeværelse,
1. stk. dobbelt terrassedør med sidepartier for at give lys til- og udgang fra stuen,

Sydfacade
- 3 stk. dobbelt terrassedør med sidepartier for at give lys til- og udgang fra stue/spi-

sestue,
- 1 stk. dobbelt terrassedør med sidepartier for at give lys til- og udgang fra soveværelse,
- 1 stk. dobbelt terrassedør med sidepartier for at give lys til- og udgang fra påklædnings-

værelse,
- 1 stk. 4-fags vindue gulv/loft for at give lys til badeværelse,

Østfacade
- Ny indgangsdør med sidepartier,
- 2 stk. 2-fags vinduer for at give lys til garagen,
- 1 stk. 3-fags vindue for at give lys til- og udsyn fra kontor,
- Ny bryggersdør,

Vestfacade

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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- 1 stk. dobbelt terrassedør med sidepartier for at give lys til- og udgang fra gæsteværelse,
- 2 stk. 2-fags vinduer for at give lys til- og udsyn fra køkkenet,
- 1 stk. dobbelt terrassedør for at give lys til- og udgang fra køkkenet,
- 1 stk. 2-fags vindue (gulv-til-loft) for at give lys til- og udsyn fra stuen,
- 1. stk. dobbelt terrassedør med sidepartier for at give lys til- og udgang fra stuen, 

Flytning af ydermur ved gavl mod vest:
- Gavlmuren mod vest i stuen flyttes 3 meter ind i boligen således at boligarealet reduce-

res med 22 m²
-

Ansøgningen om ændring af tagkonstruktionen er begrundet med ønsket om et mere vedligeholdel-
sesfrit tag.

Ansøgningen om ændring af facader, herunder vinduer og døre er begrundet med ønsket om at skaf-
fe mere lys til boligen.

Ejendommen
Ravnsbjergvej 16 har status af stuehus til landbrugsejendom i landzone

Ihenhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registret, er der på ejendommen
godkendt følgende bygninger:

 Bygning 001: Stuehus til landejendom på 376 m² med indbygget garage på 48 m², i alt 424 
m². Opført i 1962

 Bygning 008: Bygning til industri uden integreret produktionsapparat på 135 m². 3 stk. ma-
gasiner, delvis nedgravet. Opført i 1958

 Bygning 009: Bygning til industri uden integreret produktionsapparat på 135 m². Grønne 
barak. Opført i 1972

 Bygning 010: Bygning til kontor på 157 m². Tidl. kontorbygning. Opført i 1957
 Bygning 011: Fritliggende enfamiliehus på 28 m² og udestue på 28 m², i alt 56 m². Opført i 

1965
 Bygning 012: Fritliggende enfamiliehus på 40 m². Opført i 1960
 Bygning 013: Bygning til industri uden integreret produktionsapparat på 200 m². Opført i 

1978
 Bygning 017: Udhus på 76 m². Brændehus. Opført i 1989
 Bygning 018: Udhus på 15 m². Sauna. Opført i 1960
 Bygning 019: Tiloversbleven landbrugsbygning på 74 m². Læskur for kreaturer. Opført i 

1960
 Bygning 020: Tiloversbleven landbrugsbygning på 74 m². Læskur for kreaturer, stald m. 

indlagt vand. Opført i 1978

Fredning
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1977

Formålet med fredningen er jfr. § 1.:
”Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende skal 
kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs-og gartneriarealer. Dog skal en eventuel over-
gang fra landbrug til frilandsgartneri (men ikke planteskole) være tilladt. Det er navnlig forbudt:



3

a) At opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig 
økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Landbrugsbyggeri skal dog inden 
påbegyndelsen godkendes af fredningsnævnet med hensyn til placering og udseende, hvilket også 
gælder flytning af driftsbygninger til et landbrug.
b) At anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herun-
der ledningsmaster. El-master, der er nødvendige for områdets egen forsyning, skal dog kunne til-
lades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges.
c) At ændre det naturlige jordsmon ved afgravning eller opfyldning, at foretage opfyldning af vand-
løb og opfyldning eller tørlægning af søer, at beplante arealerne, samt at henkaste affald. Det skal 
dog være tilladt at grave grus eller tørv til eget brug.”

(Da formålet med fredningen under nærværende sag er at sikre Fuglesødalen med nærmeste omgi-
velser, findes det fredede område at burde indskrænkes mod øst, således at fredningsgrænsen forlø-
ber som vist på det kort, der hører til overfredningsnævnets kendelse.)

Det fremgår særligt af § 2.:
”Genopførelse samt til- og ombygning af eksisterende bebyggelse (helårs- og sommerhuse) kan fin-
de sted efter fredningsnævnets godkendelse.”

Som særlige bestemmelser for enkelte ejendomme gælder:
”matr.nr. 13 a, Søsum by, Stenløse sogn (lb. nr. 13):
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på matr.nr. 13 a efter fredningsnævnets godkendelse 
i hvert enkelt tilfælde opføres bygninger i én etage, når bygningen er nødvendig for den på ejen-
dommen indrettede erhvervsvirksomhed (krudtfabrikation), og såfremt bygningen kan opføres uden 
opfyldning af terræn. Denne særtilladelse omfatter ikke opførelse af bygninger til beboelse. Fred-
ningen skal heller ikke være til hinder for nødvendig indhegning af virksomheden.” 

Det ansøgte kræver dispensation jf. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.

Kommuneplan 2017–2029 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen bl.a. omfattet af følgende hensyn:

 Skovrejsningsområde – uønsket skov
 Område med særlige naturbeskyttelsesinteresser
 Ydre kiler – Hjortespringskilens forlængelse
 Tunneldalslandskab omkring Spangebæk
 Særlig værdifuldt landbrugsområde
 Ganløse Tunneldalslandskab
 Skovbyggelinje
 Søbeskyttelselinje

Nævnte hensyn vil indgå i kommunens vurdering.

Kommunens vurdering
Egedal kommune vurderer, at de ansøgte ændringer af boligens udformning tilpasser sig huset og 
dets placering i landskabet, og vurderes derfor at være af underordnet karakter for naboer og omgi-
velserne i øvrigt.

Det er vores vurdering at de større vindues-/døråbninger i facaden ikke i væsentlig grad vil komme 
til at øge lyspåvirkningen af de fredede omgivelser.
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Egedal kommune, er indstillet på at meddele landzonetilladelse til projektet, forudsat at Fred-
ningsnævnet finder, at projektet kan godkendes og tillades ved dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1.

Kommunens anbefaling
Egedal kommune anbefaler derfor Fredningsnævnet, at meddele dispensation til projektet.”

De ansøgte bygningsændringer fremgår tillige af medsendte bygningstegninger, der er vedhæftet 
denne afgørelse og udgør en integreret del af nærværende afgørelse.  

Høringssvar:

Miljøstyrelsen har den 23. juli 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet: 

”Der søges om tilladelse til ændring af tagkonstruktion og facader på ejendommen Ravnsbjergvej 
16, 3670 Veksø Sjælland; matr. nr. 13a Søsum By, Stenløse i Egedal Kommune.

… 

På nedenstående kort er beliggenheden af ejendommen Ravnsbjergvej 16 markeret med en rød prik, 
mens fredet areal er markeret med skravering. … 

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ik-
ke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er 
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens 
bilag 5.” 
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Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fred-
ningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, 
som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

 
Toftager

Nævnets formand
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Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Erik Michael Hansen, Ravnsbjergvej 16, 3670 Veksø Sjælland
Saabye og Partners ApS, Fynsvej 13, 4060 Kirke Såby
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn 
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen. 
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning. 
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil. 
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                           
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 15. november 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-043/2019 – Ansøgning om tilladelse til tilbygning med en udestue, tagterrasse og kvist 
på ejendommen matr. nr. 10a Veksø By, Veksø, beliggende Korshøjgårdsvej 7, 3670 Veksø, 
Egedal Kommune.        

Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse: 

Egedal Kommune har den 14. august 2020 (sagsnr. 20/16255) rettet henvendelse til Fredningsnæv-
net for Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom ønsker at tilbygge en eksisterende beboel-
sesbygning med en udestue, en tagterrasse og en kvist. Ejendommen er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 26. oktober 1997 om fredning af Fuglesødalen i daværende Stenløse 
kommune. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår: 

”Ved ansøgning af 08-06-2020 er søgt Egedal Kommune om tilladelse til:
- Tilbygning af en udestue på 17 m², med udnyttelse af taget til tagterrasse på 13 m².
- Tilbygning af kvist på 4 m².

Ansøgningen om tilbygning af udestue, tagterrasse og kvist/frontspice er begrundet med ønsket om 
mere plads til familien.

Ejendommen er en landbrugsejendom.

Fredning
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 31.12.1973 og Overfredningsnævnet 
kendelse af 26.10.1977 om fredning af Fuglesødalen.

Formålet med fredningen er jfr. § 1.:
”Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende skal 
kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs og gartneriarealer. Dog skal en eventuel over-
gang fra landbrug til frilandsgartneri (men ikke planteskole) være tilladt. Det er navnlig forbudt:

Det fremgår særligt af § 2.:
”Genopførelse samt til- og ombygning af eksisterende bebyggelse (helårs- og sommerhuse) kan fin-
de sted efter fredningsnævnets godkendelse.”

I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendomme godkendt føl-
gende bygninger:

- Bygning 001: Stuehus til landbrugsejendom på 190 m². Opført i 1920
- Bygning 002: Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, rå-

stofudvinding o. lign på 488 m². Opført i 1920
- Bygning 003: Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, rå-

stofudvinding o. lign på 150 m². Opført i 1967

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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- Bygning 005: Anden bygning til transport, handel etc. på 531 m². Opført i 1990
- Bygning 006: Drivhus på 22 m². Opført i 2013

Det ansøgte kræver dispensation jf. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.

Kommuneplan 2017–2029 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen bl.a. omfattet af følgende hensyn:

- Skovrejsningsområde – uønsket skov
- Område med særlige naturbeskyttelsesinteresser
- Ydre kiler – Hjortespringskilens forlængelse
- Tunneldalslandskab omkring Spangebæk
- Værebro Å
- Ganløse Tunneldallandskab
- Skovbeskyttelseslinje (bygninger er ikke berørt)
- Åbeskyttelseslinje (bygninger er ikke berørt) 

Kommunens vurdering
Det ansøgte er at betragte som rimeligt, at have en udestue i tilknytning til eksisterende bolig.

Begrundelsen er tillige at udestue, tagterrasse og kvist/frontspice er tilpasset bolig, omgivelser og 
landskab med udformning, farve og materialevalg.

Kommunens vurdering
Egedal Kommune anbefaler derfor Fredningsnævnet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.”

Af den med kommunens henvendelse medsendte ansøgning fra ejendomsejerne fremgår suppleren-
de blandt andet: 

”Tilbygningen udgøres af en udestue på 17 kvm., hvor taget udnyttes til tagterrasse i forbindelse 
med soveværelset. Soveværelset udvides med 4 kvm. ved etablering af ny kvist / frontspice.

Tilbygningen opføres i proportioner og materialer som den eksisterende bygning. Vinduer er med 
sprosser farve hvid, facader opmures, pudses og malerbehandles farve gul som den eksisterende 
bygning. Sider og tag kvist beklædes med rhein zink.

Tilbygningen udgør samlet 21 kvm. Det eksisterendes stuehus boligareal udgør 190 kvm. Det sam-
lede boligareal vil efter udvidelsen udgøre 211 kvm. og som angivet på vedhæftede tegninger.”

Det med ansøgningen medsendte tegningsmateriale er vedhæftet denne afgørelse og udgør en inte-
greret del af afgørelsen.  

Høringssvar:

Miljøstyrelsen har den 25. september 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet an-
givet: 

”Sagen synes fuldt oplyst fra kommunens side, idet Miljøstyrelsen dog supplerende kan oplyse, at 
ejendommen ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af et Natura 2000 område.
 
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering.
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Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fred-
ningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte er tilpasset de eksisterende forhold på ejendommen 
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og størrelsesmæssigt ikke fremstår dominerende i forhold til den nuværende tilstand på ejendom-
men. Det ansøgtes påvirkning på omgivelserne vil således være meget begrænset og ikke i betyden-
de omfang fratage området den karakter og det udtryk, som fredningen skal sikre. Fredningsnævnet 
finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

 
Toftager

Nævnets formand

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

http://www.naevneneshus.dk/
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den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Claus Crone Fuglsang (e-boks)
CHB Arkitekt Danske Ark, att: Carsten Hjort Boesen
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Egedal 
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord 
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København (Egedal)

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen. 
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning. 
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil. 
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 
 
Den 5. december 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FN-NSJ-032-2021 – Ansøgning om tilladelse til opsætning af et solcelleanlæg på ejendommen 
matr. nr. 10a Veksø By, Veksø, beliggende Korshøjsgårdsvej 7, 3670 Veksø, Egedal Kom-
mune.        

Fredningsbestemmelser og tidligere afgørelser: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. oktober 1977 om fred-
ning af Fuglesødalen i daværende Stenløse Kommune. Af fredningens almindelige bestemmelser 
fremgår blandt andet, at arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således, 
at de udelukkende skal kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs-og gartneriarealer. Dog 
skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri (men ikke planteskole) være tilladt. Det 
fremgår endvidere blandt andet, at det navnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke er påkræ-
vede for at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom 
eller frilandsgartneri. Landbrugsbyggeri skal dog inden påbegyndelsen godkendes af fredningsnæv-
net med hensyn til placering og udseende, hvilket også gælder flytning af driftsbygningerne til et 
landbrug. Der er i bestemmelserne endvidere forbud mod at anbringe bygninger, boder, skure eller 
andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. Elmaster, der er nødven-
dige for områdets egen forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for 
kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges.  
 
Ansøgningen:  
 
Ejeren af ovennævnte ejendom har ved ansøgning af 11. maj 2021, der af Egedal Kommune er vide-
resendt til Fredningsnævnet for Nordsjælland, anmodet om fredningsnævnets dispensation til at op-
sætte et solcelleanlæg på en eksisterende bygning. Det fremgår af ansøgningen blandt andet, at det 
ansøgte anlæg opstilles med en hældning på 13 grader og ikke vil være synlig for naboerne. Af an-
søgningsmaterialet fremgår endvidere, at det ansøgte anlæg vil være på 60 m2.  Placeringsstedet 
fremgår af nedenstående:  
 

 
 
Skriftlige høringssvar: 
 
Egedal Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for det fredede område, har den 
16. juni 2021 (sagsnr. 21/9340) angivet blandt andet:  



 
 

2 

 
”Ved ansøgning af 17-05-2021 er søgt Egedal kommune om tilladelse til at opsætte et 60 m² sol-
celleanlæg på eksisterende maskinhus. Maskinhuset har fladt tag, og solcelleanlægget ønskes opsat 
på stativer på taget. Det er oplyst at anlægget maximalt vil komme 34 cm over tagryggen.  
 
Ejendommen er en landbrugsejendom på 23 ha.  
 
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendomme godkendt føl-
gende bygninger:  
Bygning 1: stuehus i 1½ plan med et samlet boligareal på 190 m², opført i 1920  
Bygning 2: maskinhus/garage på 488 m² opført i 1920  
Bygning 3: maskinhus/garage på 150 m² opført i 1967. Det er denne bygning hvorpå solcellean-
lægget ønskes opsat på.  
Bygning 5: til parkering- og transportanlæg på 531 m², opført i 1990  
Bygning 6: Drivhus på 22 m² opført i 2013  
 
Kommunen har besigtiget ejendommen i forbindelse med sagen. Bygningen, hvorpå solcellean-
lægget ønskes placeret, ligger væk fra vejen delvis bag andre højere bygninger. Der er en bakke 
umiddelbart på den anden side af bygningen. Bygningen synes derved ikke fremtrædende fra om-
givelserne.  
 
Fredning  
Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 31.12.1973 og Overfredningsnævnets kendelse 
af 26.10.1977.  
 
Det fremgår særligt af § 1 A) at det navnlig er forbudt at opføre bygninger der ikke kræves af ejen-
dommens drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. B) at anbringe boder, skure eller an-
dre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. Elmaster der er nødven-
dige for områdets egenforsyning, skulle dog kunne tilladelse af fredningsnævnet, men muligheden 
for kapelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges. F) Ved nyopførelser af enhver art samt 
genopførsel eller ombygninger af eksisterende bygninger skal tegninger udvises husets placering 
og udsenende godkendes af fredningsnævnet.  
 
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.  
 
Kommuneplan 2009–2021 fra Egedal Kommune  
Ejendommen er, hvor solcelleanlæget ønskes etableret, i kommuneplanen for Egedal 2009-
2021udlagt i:Bevaringsværdigt landskab, Hjortespringkilens forlængelse, Ganløse Tunneldalland-
skab, uønsket skov.  
 
Natura 2000 og Habitatsvurdering  
Egedal Kommune vurderer, at byggearbejdet ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og plan-
teliv, herunder at der ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller rasteområder 
for særligt beskyttede arter jf. habitatbekendtgørelsen. Ligeledes vurderer kommunen, at arbejdet 
ikke vil påvirke et Natura 2000-område, da det nærmeste område ligger ca. 4,85 km væk og arbej-
det ikke er i sammenhæng med dette.  
 
Kommunens vurdering  
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet solcelleanlægget vurderes næ-
sten ikke at synes fra området. Det vurderes dog, at der bør stilles krav om, at såvel solceller som 
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stativer udføres i mørke dæmpede farver, og at solcelleanlægget fjernes senest et år efter det ikke 
længere er i brug.  
Det ansøgte kræver ligeledes landzonetilladelse og byggetilladelse. Egedal kommune er indstillet på 
at meddele landzonetilladelse til det ansøgte.”  
 
Miljøstyrelsen har den 7. juli 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at de ikke har 
supplerende oplysninger i sagen. Styrelsen har samtidig indsendt kortangivelse med det ansøgtes 
placering (rød prik). Kortangivelsen er gengivet nedenfor:  
 

 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf.  lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    
 
Formålet med fredningen er navnlig at fastholde det fredede areal status quo herunder at fastholde 
området som udlagt fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer.  
 
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
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nævnet bemærker herved, at det ansøgte ikke påvirker anvendelsen af det fredede område som ud-
lagt fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at det an-
søgte ved sin placering og udformning ikke kan antages at medføre nogen væsentlig visuel påvirk-
ning på omgivelserne. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte 
ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnæv-
net meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. 
For at sikre, at påvirkningen af det ansøgte fremtræder mindst muligt synlig fra omgivelserne, er det 
et vilkår for dispensationen, at det ansøgte anlæg i sin helhed fremstår og udføres i ikke reflekte-
rende materialer og i mørke dæmpede farver. Det er endvidere et vilkår, at anlægget nedtages og 
fjernes, såfremt det ikke længere er i brug.   

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.   
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.   
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

 
 
  

Toftager 
Nævnets formand 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og  
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris - og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at  der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
Claus Crone Fuglsang 
Miljøstyrelsen 
Egedal Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Egedal 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord   
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Egedal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride  
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a. 
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning.  
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, s tk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning.  
 

 
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 
Den 6. marts 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FN-NSJ-052-2019 – Ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen matr. nr. 3c m.fl. 
Søsum By, Stenløse, beliggende Spydbakken 8, 3670 Veksø, Egedal Kommune.        

Fredningsbestemmelsen: 
 
Ovennævnte ejendom er delvist omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. oktober 1977 om 
fredning af Fuglesødalen i daværende Stenløse Kommune. Af fredningsafgørelsen fremgår, at area-
lerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende skal kunne 
benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Af fredningsbestemmelserne 
fremgår endvidere blandt andet, at udstykning samt hegning kun må ske med fredningsnævnets til-
ladelse. Dog kan almindelige landbrugshegn opsættes uden tilladelse.  
 
Ansøgningen:  
 
Landinspektørfirmaet LE34 A7S har den 24. september 2021 rettet henvendelse til Fredningsnæv-
net for Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom dispensation til at kunne foretage en ud-
stykning af ejendommen. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår endvidere blandt andet:  
 
”Størstedelen af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedr. fredning af Fug-

lesødalen af 26. oktober 1977.  
 
Ifølge fredningsbestemmelsernes § 2 må udstykning og hegning kun ske med fredningsnævnets til-
ladelse, dog med undtagelse af almindelige landbrugshegn, som kan opsættes uden tilladelse. Den 
ønskede udstykning forudsætter derfor tilladelse fra Fredningsnævnet for Nordsjælland jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50. 
 
Ejendommen og udstykningsforslag  
Den pågældende ejendom er beliggende på Spydbakken 8, 3670 Veksø og udgør ifølge matriklens 
oplysninger samlet ca. 25,7 ha. Der er noteret landbrugspligt på ejendommen, og ejendommens jor-
der anvendes i sin helhed til landbrugsformål, idet areal omkring ejendommens bebyggelse i sin na-
tur fremstår som haveareal mv.  
 
Det har ikke været muligt for boet at afhænde ejendommen i sin nuværende form og størrelse. Boet 
har derfor indgået købsaftaler om opsplitning af ejendommen i tre dele:  
 

 Matr.nr. 33a (14.990 m²) Søsum By, Stenløse der i sin helhed er solgt med henblik på areal-
overførsel til den tilgrænsende landbrugsejendom matr.nr. 11d smst. Matr.nr. 33a er ikke 
berørt af fredningen, hvorfor arealoverførslen alene af den grund ikke forudsætter tilladelse 
fra Fredningsnævnet.  

 
 Delnr. 2 (ca. 82.500 m²) af matr.nr. 3c Søsum By, Stenløse der er solgt til ejer af landbrugs-

ejendommen matr.nr. 16a m.fl. smst. Desværre overstiger afstanden mellem stuehuset på 
købers ejendom matr.nr. 16a m.fl. smst. og delnr. 2 af matr.nr. 3c smst. lige netop det i 
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landbrugsloven fastsatte afstandskrav for omlægning af jorder mellem landbrugsejen-
domme. Det er derfor ønsket, at delnr. 2 af matr.nr. 3c smst. udstykkes og overdrages som 
landbrugsbrugsejendom uden beboelsesbygning jf. bestemmelser i landbrugslovens § 10 
stk. 1 og 2.  

 
 Restejendommen bestående af delnr. 1 af matr.nr. 3c smst. og den tilgrænsende matr.nr. 9r 

Veksø By, Veksø afhændes som almindelig landbrugsejendom med et areal på ca. 16,0 ha.  
 
Udstykning er ikke i strid med fredningens formål  
Fredningens formål er at sikre Fuglesødalen med nærmeste omgivelser ved at bevare det omkring-
liggende landskab. En udstykning som ansøgt vil ikke være i strid med dette formål, da udstyknin-
gen må betragtes som en traditionel omlægning af jorder inden for jordbrugserhvervet. Der henvises 
endvidere til, at udstykningen på ingen måde vil medføre krav eller ønske om opførelse af bebyg-
gelse eller hegning inden for fredningens område.  
 
Der henvises endvidere til, at fredningens § 1 om, at arealerne fredes således, at tilstanden på dem 
ikke må ændres, og at de udelukkende må benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartne-
riarealer. I relation til dette henvises der i øvrigt til, at anvendelsen af ejendommens arealer i sin 
helhed uanset udstykningen fortsat vil være i overensstemmelse med fredningen.  
 
For at understøtte det ansøgte henvises der endvidere til, at udstykningen ikke forudsætter en land-
zonetilladelse efter planlovens § 35, skt. 1, selvom arealerne er beliggende i landzone. Udstyknin-
gen kræver ikke landzonetilladelse jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 1, da ejendommen udstykkes til 
samdrift med anden landbrugsejendom med beboelsesbygninger jf. landbrugslovens § 10 stk. 1 og 
2. På den udstykkede ejendom vil desuden blive tinglyst en deklaration om landbrugsejendom uden 
beboelsesbygning, som blandt andet fastsætter, at der ikke uden dels landzonetilladelse og tilladelse 
fra Landbrugsstyrelsen må opføres nogen bebyggelse på ejendommen. Endvidere vil fredningsbe-
stemmelser være til hinder for opførelse af ny bebyggelse, da det anses som hypotetisk at kunne ar-
gumentere for, at de udstykkede landbrugsjorder ikke kan udnyttes på en rimelig økonomisk måde 
uden opførelse af eventuelle driftsbygninger.  
 
Til orientering bemærkes det, at de på ejendommen tinglyste servitutter – med undtagelse af fred-
ningsbestemmelserne – ikke er til hinder for udstykningen. Der henvises endvidere til, at udstyknin-
gen ikke ses at kunne medføre skade på flora og fauna i området.  
 
På baggrund af ovenstående skal jeg venligst anmode Fredningsnævnet for Nordsjælland om i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. at meddele dispensation til en udstykning af en land-
brugsejendom uden beboelsesbygning.  
 
I Fredningsnævnet for Nordsjælland sagsbehandling bør det tillægges stor vægt, at:  
 

 Udstykningen må betragtes som en almindelig omlægning af landbrugsjorder, hvilket som 
oftest er tilladt indenfor et fredet område. Udstykningen medfører således ingen ændret an-
vendelse eller ønske/nødvendighed for opførelse af ny bebyggelse. Det bemærkes endvidere, 
at det nye skel stort set følger eksisterende markdige, hvorfor der ikke opstår behov for heg-
ning mv.  

 At der tidligere er givet dispensation i lignende sager, hvor der kan henvises til:  
 

1. F.S. nr. 160/89 – Ang. udstykning af matr.nr. 17a Veksø by, Veksø – ”Hulehøjgård”.  
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2. F.S. nr. 98/89 – Vedr. udstykning af landbrugsejendommen matr.nr. 4a m.fl. Søsum, 
Stenløse, ”Pudebjerggård”.  

3. F.S. nr. 10/98 – Vedr matr.nr. 13a m.fl. Søsum by, Stenløse.” 
 
Det ansøgte fremgår af et medsendt oversigtskort, hvortil henvises. Kortet er vedhæftet denne afgø-
relse og udgør en integreret del heraf.   
 
Skriftlige høringssvar: 
 
Egedal Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen, har den 15. okto-
ber 2021 angivet blandt andet:  
 
”Det fremgår af ansøgningen at det ikke har været muligt at afhænde ejendommen i sin nuværende 

form og størrelse og at ejer derfor ønsker at udstykke ejendommen.  
 
Det fremgår ligeledes af ansøgningen at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse ”da ejendom-

men udstykkes til samdrift med anden landbrugsejendom med beboelsesbygninger jf. landbrugslo-

vens § 10 stk. 1 og 2. På den udstykkede ejendom vil desuden blive tinglyst en deklaration om 

landbrugsejendom uden beboelsesbygning, som blandt andet fastsætter, at der ikke uden dels land-

zonetilladelse og tilladelse fra Landbrugsstyrelsen må opføres nogen bebyggelse på ejendommen. 

Endvidere vil fredningsbestemmelser være til hinder for opførelse af ny bebyggelse, da det anses 

som hypotetisk at kunne argumentere for, at de udstykkede landbrugsjorder ikke kan udnyttes på 

en rimelig økonomisk måde uden opførelse af eventuelle driftsbygninger”.  
 
Egedal kommune har foretaget en søgning for at afklare hvor lang tid ejendommen har været til 
salg. Det ses dog ikke at den har været til salg på almindelig offentlig tilgængelig side.  
 
Vi har ligeledes undersøgt hvor langt der er fra det område der ønskes udstykket til jordstykket det 
ønskes overdraget til. Det ses ikke at der er over 2 km mellem ejendommene. Samtidig ses at ejer 
af denne ejendom har en ejendom med bygningssæt der ligger endnu tættere på det omhandlende 
jordstykke. På den baggrund ser vi i ikke umiddelbart for udstykning.  
 
Fredning  
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedr. fredning af Fuglesødalen af 26. 
oktober 1977.  
Formålet med fredningen er jf. § 1, at arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må æn-
dres, og at de udelukkende må benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer 
samt at sikre Fuglesødalen med nærmeste omgivelser ved at bevare det omkringliggende landskab.  
Det fremgår særligt af § 2 at udstykning og hegning kun må ske med fredningsnævnets tilladelse, 
dog med undtagelse af almindelige landbrugshegn, som kan opsættes uden tilladelse.  
 
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.  
 
Kommuneplan 2009-2021 fra Egedal Kommune og regional udpegning 
Ejendommen er udlagt i Hjortespringkilens forlængelse, område med kulturmiljø, bevaringsvær-
digt landskab, uønsket skov, Ganløse Tunnellandskab.  
 
På en del af ejendommen er der tillige beskyttet natur, lavbundsareal, Ikke fredede fortidsminder, 
Særlig værdifuldt landbrugsområde, og skovbyggelinje. 
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Kommunens vurdering 
Egedal Kommune anbefaler, at der kun meddeles dispensation fra fredningen, hvis dette er nød-
vendigt for driften og afhændelse af ejendommen, hvilket ikke umiddelbart ses af ansøgningen.” 
 
Egedal kommune har endvidere den 12. november 2021 fremsendt en habitatvurdering af det an-
søgte, hvoraf blandt andet fremgår, at det ansøgte ikke kan antages at have en væsentlig påvirkning 
på nærtliggende Natura 2000-områder eller at det ansøgte i sig selv eller i sammenhæng med andre 
projekter og planer vil beskadige eller påvirke yngle- eller rasteområder for arter listet på habitatdi-
rektivets bilag IV. Habitatvurderingen er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del af 
denne.  
 
Miljøstyrelsen har den 15. december 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at sagen 
ikke giver styrelsen anledning til supplerende bemærkninger.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregå-
ende afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning 
kan, jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 
3 kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det 
ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 
5 til loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    
 
Formålet med fredningen er navnlig at fastholde status quo og således sikre, at tilstanden i det fre-
dede område ikke ændres, og således at arealerne udelukkende skal kunne benyttes som hidtil, for-
trinsvis som landbrugs- og gartneriarealer.  
 
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
nævnet bemærker herved, at udstykningen ikke medfører nogen ændring i anvendelsen af bygnin-
ger, beboelse eller arealer, og at fredningens bestemmelser fortsat og uændret gælder for hele det 
fredede areal. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er 
hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet med-
deler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.   
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Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.   
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. Fredningsnæv-
net bemærker herved særligt, at der ved denne afgørelse ikke er truffet afgørelse om, hvorvidt det 
ansøgte kan tillades efter de bestemmelser, som fremgår af landbrugs- og udstykningsloven.  

 
 
  

Toftager 
Nævnets formand 

 
 
 
 
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
LE34 A/S, att: Mads Lynghøj Leerbæk 
Egedal Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Egedal  
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord   
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Egedal  
Miljøstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 25. august 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
 
FN-NSJ-40-2022 – Ansøgning om dispensation til en række bygningsændringer på ejendom-
men matr. nr. 10k Veksø By, Veksø, beliggende Korshøjgårdsvej 13, 3670 Veksø, Egedal 
Kommune.         
 
Fredningsbestemmelser: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. oktober 1977 om fred-
ning af Fuglesødalen i daværende Stenløse kommune. Af fredningens almindelige bestemmelser 
fremgår blandt andet, at arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og at de ude-
lukkende skal kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. 
   
Egedal kommune har i det til denne afgørelse vedhæftede materiale nærmere redegjort for de rele-
vante fredningsbestemmelser i forhold til den foreliggende ansøgning. Der henvises hertil. 
  
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse: 
  
Egedal Kommune har den 1. juli 2022 (sagsnr. 22/8022) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom ønsker fredningsnævnets dispensation til en 
række bygningsændringer på ejendommens beboelsesbygning. De ansøgte bygningsændringer be-
står navnlig af en udvidelse på bygningens 1. sal, således at en eksisterende tagterrasse inddrages til 
beboelse, at der etableres 3 nye kviste samt at der etableres en række nye ovenlysvinduer. Egedal 
Kommune har i henvendelsen til fredningsnævnet nærmere redegjort for det ansøgte, herunder med-
sendt ansøgernes placeringsangivelse og tegningsskitser af de ansøgte forhold. Henvendelsen og 
ejernes ansøgningsmateriale, hvortil henvises, er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret 
del af denne afgørelse. 
  
I henvendelsen til fredningsnævnet har Egedal Kommune foretaget en habitatvurdering af det an-
søgte samt oplyst, at det ansøgte kan anbefales. Det fremgår således af henvendelsen: 
  
”Habitatvurdering 
Egedal Kommune vurderer, at byggearbejdet ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og plan-
teliv, herunder at der ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller rasteområder 
for særligt beskyttede arter jf. habitatbekendtgørelsen. Ligeledes vurderer kommunen, at arbejdet 
ikke vil påvirke et Natura 2000-område, da det nærmeste område ligger mere end 5,0 km væk og 
arbejdet ikke er i sammenhæng med dette. 
  
Kommunens vurdering 
Egedal Kommune anbefaler at der meddeles dispensation til det ansøgte, da vi vurderer, at det ikke 
strider mod fredningens formål. 
  
Det er vores vurdering at de større vindues-/dørpartier ikke i væsentlig grad vil komme til at øge 
lyspåvirkningen af de fredede omgivelser. 
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Vi anser 19 m² som en acceptabel og rimelig udvidelse af den eksisterende bolig.” 
  
Skriftlige høringssvar: 
  
Miljøstyrelsen har den 4. juli 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det ansøgte 
ikke giver styrelsen anledning til supplerende bemærkninger. 
  
Fredningsnævnets afgørelse: 
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   
  
Fredningen har til formål at sikre status quo og herunder navnlig sikre, at det fredede område frem-
står fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. 
   
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
nævnet bemærker herefter, at det ansøgte relaterer sig til ombygning af en eksisterende beboelses-
bygning, og at den visuelle effekt heraf på omgivelserne ikke vil påvirke omgivelserne negativt i 
forhold til de fredningsmæssige interesser. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til 
grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensa-
tion til det ansøgte. 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 
En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.   
  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.   
  
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 
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Toftager 
Nævnets formand 

 
 
  
 
  
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er pr. mail sendt til: 
Egedal Kommune 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Camilla Engel og Anders Juhl Christensen 
Johansson Arkitekter ApS 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Egedal 
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord  
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Egedal 
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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